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 ( عبارلاءزجلا )
 تقيطأن م ريهشلاةمالعلاو ريمكلامامالا ريسغت نم

 اذاةِحد:اعحو ريسغتلا قهمدقت ىلعةمالا

 رفعج ىلأ مامالآ ريم عملا ق عازنلا عقو

 ىعسملا ىربطلا ريرع نس لم

 رهسسغت َّق نابسلا عماح

 هللا هج رنا ارعلا

 هاضر هنأنأ او

0 
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 نم عدارلا ءزملا شمالا انغضومفنلاءاق لخااو

 مال ةمالعا ناقرفلا تئاغرو نآر لا بئارع ريسفت

 ىر تاسرتلا ىسعلا نيبح ىو نسل نيدلا

 (هرا ا تسدو
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 ةنمدللا تال هلباعملسعب كلذو مهرب راك نم فقرتخا ١ مايالا

 عفنلاةعشأ تلازال ةيويدنا ةناضتكلأب ةدوحوملاةضسنلا ىلع
 ةعدأ صواجدضت» : دال كل هيريلارثاس اهمم روس دام

 تاوكاارخ ١ مهؤاسو«أ وكاد جمصتلاب ردع ءانإع لضافأ نم
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 ىسا الح ناك ماعطلا 1

 ىلع ليث ارسا مرحام الا ىل_ءئارسا
 ةاروتلا لزنت نأ لق نم هسفن

 مث نا هوانا فنار وتلا ارنا لع
 بذكلاا هللا ىلع ىرتف نأ نيقداص
 توملاظلا مهُهل_ئاوافكلذدع نم

 م.-هارباةلماوعبت اف هتناذدصلق

 نا نيكرمشملا ن مناك اموا ٌةنح

 ةكسىذلال ساخال عضو 59

 تاي ]هيف نيملاعلل ىدهو اكرابم
 ناك هند نمو مههاربا ماقمت انسب

 نمثتدبلاتج سانلاىلءدهلبو 1

 تاف رغك نمو الينعبلاعاطتسا

 لهأ ابل نيملاعلا نع ىنغهللا

 هللا تان أب تو رغكت ل باكا

 لهأ ال قنولمعتامىلعديهشهنئاو
 نمهلنا لمس نع نودصت ملاكا

 اموءادهش من اواح وعام وعملا نما

 اهيا, نوامعت اعل اغب هلبا

 نماقي رف اوعيطتنا اونما نيذلا
 دعب كودو بالا اونوأ نيذلا
 نو رغك:فيكو نر فاك تاعا

 مكيف هنلان اي 1ملعىل دن متثأو
 ىلاىدهدقف هناي مصتعب نمو هاوشر
 لزنت نانا ارغلاو# ( مقتسمطارص

 لهسو ورعولأو ريثك نبا اغضح
 ج ديدسدنلاب نوقابلا بوقعنو
 ىلعوةزجوديزب ءاح اركي تنيلا
 داجو ركيينأريغ مصاعو فلخو
 توبح فوقولا# اهك# نوفابلا
 ط ةاروستلا لزنت ٠ ميلع ط
 اغيند ه ن اوااظلا» ه نيةداص

 ج ٠ نيملاعلل ٠ نيكرسملا ط

 ماعم أو انئنس ١ ارالاح لد هدعبامن ال

 عم طرشلاب ءاد لال َج مهاربا
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 نأ لبق نمهسغن ىلعل ب ارسا مرحامالا ل..ئارساىنيلالحناك ماعطلالك ) هلوق لب وان فل وعلا

 ىنب ىلع مرح ن كم مهناهؤانث لح كلذ. ىنعب ( نيقداص متنكتن ااهولتاف ةار وتلاياوتافلةةاروتلالزنت
 ةاروتلالزنت نأ لبق نمةمعطالا نما شن +رلا ليلخن م.هاربانب قدا نب بو ةعندإو مهو ليش أرمسا

 نمب رو هعت مهسدأب انانتساو ومرح هدإو ناقه سقت ىلع هموحر وقعب ناك امالاالال مهل هلك كلذناك لب

 فلتحلا م ةاروتلالورنثلبق نموهملا لوسرن اسال ىلعالو لد زخةالو جو ىف مهماعكلذهتا رحت ريغ

 ةاروتلالجوزعهنلالزن أ ال مهضعبلافالمأ ةاروثلا فلزن له مهملعء الذ رحت ىفليوأتلا ىلدأ

 لاق نيسؤ !نب دمت يدع كلذ لاف نمرك ذاهلو زن لبق هنومّرءاوناك امكلذ نم وهملع مرح

 مرجامالا ليثارسا ى.لال> ناكماعطلا لك هلوقىدسلان ع طابسأ انث لاقل ضفملا سدجأ انث

 .دوهلات لاق نيقداص منكن ااهولتاذ ةاروتلاب اوناف لقةاروتل ا لزخت نأ لبق نمه سفن ىلع ليئارسا
 هذدخايناكاسنلا قرع هذنش اي ناك قورعلا ل ارسا مزحامئاوهسغن ىلع ل.ئارسا مزحام مرح اسما
 ةاروتلاباونافلقلاق مم هماعهتلاهمرفاد.أ ا قرع لك ايالءنمهافاعتلا نعل فافراهنلاب هكرتي ولمللاب
 مهلعان هحاوداهنيذلا نم لظبف هلوق كلذف مغيب ىريغ مل عاذه مرحامنيقداص منكن ااهولتاف
 مرجامالا ل.ءارسا ىبلال-ناك ماعادلا لك لوقلااذ_دىلعتم الالب وأتف مسهل تلح تامءط
 ىلعهمرح ليئارسا ناك امكلذ ن ءمهملع مزح هلا ن اق ةاروتلا لزنت نأ لبق نم سغن ىلع ليئارسا
 ةاروتلاب كلذ متركن أ تادوهسلااريأاونافدمعاب لقاهل مهملط ومو سغن أ ىلع مهمغبب ةاروتلا فهسغن
 لسيئارسا ءرخأ هنوم رخام اوكتاوقا | وتلا ىفوكلع كلذ مر ملهنانا نيقداص منكن ااهوأت او

 وهامغاو ةار وتلا ف مملعدللاهمزحالوامارح مهلعك اذ نمْئم ناك امنورخ 1 لاقو هسفن ىلع هاا
 كلذممةفاضاف لجوزعدللا مهن كفهللا ىلاهع رحت اوفاضأ م وسالاعابتا مهسفن ا ىلع هومرحْئ
 اهوأتافذار وةلاباواف نيقداص تنك نادمح ان مهل لق مسوهيلعدللا ىلصدتهسسنل لوز عهنلا لاقف هنلا

 )ش2 تت ل تت

 نيسحلا



 دعوا 7 : 2 1 0,

 منوه دولا ” يعي ع سروال ري يل م ا يل د

 1 8 8 ا 2 ١ كدة 7 1 ب
 7 لس عد اما يوتيب سو و سو و تدوس ضن بح ع حا سس 7

 م

 يا الأتسإ ال ناكذ راو رعيذخأب وقعت وهلدت اة ىلع لت ارا مرحامالا

 لأسف ئمومىلعةاروتلا لو زنل ب كلذواد 0 رعلك ان الهثا اغسل فلق رابتلاب هيذؤيالناكو
 5 رف: ةاروتلافتل ارب اولاهفهسغن ىلع لك ارس امرحىذلااذهامد وبلا ممسوءيلع 0 هللا ين

 ىلا نيقداص متن5نااهول# اهةاروتلا,اونافلق مل سوءيلع هنن ىلصده هللا لاقف ليئارسس مرح 7

 لكلوٌةلااذ_هىلعتب الالب وانوكلذ:ةاروتلالزنت ”ملواو رتفاواوذكو نوللاللا و هكئواق هلوق

 نمهسغن ىلع ل.ئارسامزحامالااهلو زدعب وةاروتل ال رت ن أل بق نمل .ثارس.ا ىنبلالح ناك ماعطلا
 ناكو كاذض عب ةاروتلا لزنت نأ لبق نمهسسغن ىلع مرخ ل.ئارسا نكسا ىنععةارو:لا لزم" نأ لق

 عطقنملا ءانثتسالا نون وخااهموست ىذلاءاذثتسالاىلاهسغقن ىلع .ئارسا مرحامالا هلوةهحو لكذلا

 لسة ن ههسفن ىلع ل.ئارسا مزحامالا لم ارمس يي وأن تور لاو
 ىلعمرح تا رثغ نمهدلو ىلع هانا لش ارمس 7 رك» هدو ىلءمارح كلذ نافةارو.:ا !لزنت نأ

 لاقىع ىت كاك ىبآ 3 ئمدص كلذلاقنمركذ هداوىلعالو ل.ئارسا

 هسفن ىلع أرس 0 اىئبلال- ناك ماعطلا لك هلوة سابع ب !نعدس نع نت
 ىنافاعنئلهتاو لاق لقا. الذان ترعى -:ثد ناكهنا كإذو قورعلا هسغن ىلع مر هناف
 ٍباتكلا له نمارغن ل سوهيلعهنلاىب_ صدمت ل ًاسوةاروتلاىفاب ودكم سداف دلو ىلهلك انالهتمهللا

 الح ناك ماعاطلا لك لوز عهنلالاقذ ناكل الدق نم اندلع مارح هاولاةذامارح ا هن أش املاّقف

 نبالاقلاق باح عت لاقنيسحلا 1 لاق مسالا نئرص نيةداص مث متنك تن اىلا ىلا: دارا نعل

 ناكوعسجولاة دشنم ليللاب تيسبالناكف اسذلا قرعل .ئارسا ىنعيهذخأ 'سايعنسالاق رح
 ىلصىنللدوملالاقف ار وتلا لزن7نأ لبق كلذوادأ ار 28 ايالهللاهاغش نما ف اذ راهنلاب هيذؤال

 لق وءيلع هنا ىلس دم. هنالاقهسفن ىلع ليث ارم ساورحىذلا ع رن ةارو* /!تلزن سو هيلع هللا

 كلذىفلاوةالاىلوأو رغعحوت لاق «ةاروتلا ف سلاووذكو نيةداص متنكت ااهوأ_تافةاروتا اراوثاف
 ةار ماتا لكيعلا ارا ىتيلالح ناك ماعطلا لك ثالذئعملاق نم لوق باوهلاي ان دنع

 ع رت : 'مهءلعامارح ناك هناق هيلع ا ذهلنامج رك بيغ نمهسفن ىلع ل.ئارسسا مرحامالا
 لست 0 دي اههمب أ

 هللا مرذ- هارودلات ارى ةاروتلا لبق ىونالولا ادق ديلع تادبز <: نآريغنممماعكلذ 0

 نءالوق ىنعموهو لب 3 !!لهنمةعاسجهّتلاقلوةاذدو بح ًااماهمف مهل لح و ءاش اماه مهملع ُْ 1

 ديعس 5 لافديزب 3 لاقرمشا اًيئاص تالذلاق ٠ نم سضعب ر 5 ل.ةهانر 5 ذىذلا سايع

 لزنت تأ لمق ع نم هنت ل لمتارعم امرحامالا ليثا ارا ىج ىباالسحنو ماعطلا لك هلوذةدانتق 3 نع

 الح ناك ماعطلا لك لوةي,نيقداص منكن ااهولتافةاروتلاباوناف لق بوقعن وهليئارساو :ا 1
 مسيملع مرحة اروتلا هللا لزن ملف سفن ىلع ل ئارسسا مرحامالا ةارول الزم” نأ لب ن٠ ل.ئارس
 هويت, ةهدانق٠ نعي أ نعرفعح أ نبا 5 لاقرا# نع تن م ءاشاممهللسحأو 7

 ل.ثارم ءاهمرحىذلاناك مهضعبلاعف 0 09 ارسا ناك: ىذلا ف لد وألا لهأ كفاتتاو

 وب ايريس لاق مم دش امن لاق مهاربا ْنودعل 0 كلذلاق نم هركذ قورعلا «سقن ىلع

 ْ تسهل لاقامارح هنلعفت أ ما ل_عجهنالاقف سايعز اىلا ار ءاءاح ٌك.دام نس فسول نءرمش

 مرحامالاليئارش اىنيلالح ناكماعطلا لك هياتك ىفلوةدهنلاو ملو ىلارعالالاةذ لاق مار ,< كيملع
 ىلع لبقأ ملاق هسفن ىلع مرح لت ارمساناك انكلرذامولاقو سابع نتا كمفضف لاو < بغن ىلغ لذ 3 3

 لاقاقرع ءرعطب الامم دنباءاغشن ا هلل لعش هم هنضاقاسنالا ]تضر عىل. ارش !لاقفوهثدحموقلا

 ةمعش انث لاق 0 دا اند لافراشي نب انيرص معللا نمو رعلاحزنةدوهملا تلد تلق 0

 هوة ىف لوب لاوضلاتغج٠لاق ناممأس نيد. عأت ريل اقذاعماب أت عبس لاق حي رغلا نب نيسملا 0 ظ
 ط انمآت اب الا نمنمالاتالواولا
 هللا تاي أب ٠ نيملاعلا ط الءدت

 نال لصولا ه-ولاو ل.ةدة ط
 ط ءادهش ه :نولمعتلاعلاو اولا

 ط هلوسر ه نب زفاك ه نولمعت

 طرمثلا ىلا ماسالا ىهانتل

 ركذامهناهس هناريسغتلاوهه مقتسم
 معقتبلا ارفاكسلا عقتيإل فاغنالانا

 ىذلا فاغثالا ةسغيك نينمؤملا

 ىافئالاوهوةوش "الاف هينوعفتتي

 انههو موملا ءايسششالا بحآ نم

 ىمع“ ىلا .غئو هناعس هناىهوةغبطا

 هلوذف اريري_هلا نا عماو>

 ةيب الا هاب نمآن نءربا نكس اوىلاعت
 رعلا اولانتن نا هن“ "الا هذهفرك ذو

 منا ىنعلافنوبحتاماوقفنت:
 اوزوغت لتاريسملا لكي متيثُأ تاو
 متيساوعاب ,نمورعلا هل دز 01

 مكلاومأ نم متفغن نوكل ى
 ثاكو اهنورثؤتو امنوبحت عد

 1 ةاوسنأ اذاهللاه_عجر فاس |

 ءاح تاز امل اهمناىورب هلب هواعد

 هلال وس را لاّعف ل ونأ

 ءاحريب ىتسعت ةسايدملاب ىل طئاح
 ةددصرل ىلا اومأ بدأ وهو

 لو ههيلعدتلا ىلهلاقف

 ىاهاع نا ىرأ ىناو حبارلام

 لوسراب لعذاة ل طوأ !لاهف نين رقالا

 ىلداههسقف لسوءبلع هللاىلص هللا

 هناىورو هنراقأى لو هيلعدتلا

 ناس نيباهلعج لو هيلع هللا ىلص

 ىورو بعك نب ىبأو تراثنا
 ةد الالوزندنعءاحةثراح ئدب زنا

 لسيف لعحو هي َنآَك لس رب

 هيلعللا بس ص هللا لوسر هلعذ- هللا

 هسفن يف ديزدحو 0 ا

 لاقفهءودع:أ نأ درأ اغا لاقو



 هللا ناامأ لس ولعت ىلصهلنالوسر

 لاقذهتيعأ اهارالذىرسك نادم

 ربلا اولانث نالومن ىلاعت هتنانا
 مواهقتعافن روبصامم اوقغتت' ىتح
 لاذ ف.ضرذىناب لزتو اهتم بصف

 ةقانبءافس لباريس ىنثثا ىئارال
 تذجولاقف ىنتنحش لاقف ةلوزهم
 مو تركص رذ اهلذ. ليالاربخ

 ا ءول نا لاهذهملا كلاس

 قو قرغح ىف عضوأ مويله سلا

 هيام اههد-[نالوق ريا اريسعت

 ناهلوة اولد لار اربا نو ريدن

 2 رملانوكمل من ىفل راربالا

 ةلوبقملالاعالا نموهنم ردصاام

 نءببلا نكلو هلوةفةروكذملا
 كئلوأ هلوتا ىوةتلاابتاجو نمآ
 َت روهنملا هك وأ و اوقدصنذلا

 ربلاباوث اولانتىأةفجلا ىناثلاو
 هماركاوهءاششوأ هللا ريدارملال قو

 اذك نالذىف :رب سانلا لوق نم مهايأ

 ىلا«:لاقو ىنععاطقنيال نالفربو

 اممهلوففنمو اوقتتو اوربت نأ
 لاملا نمتذخ ًاوحن ضعبتلل نوم
 دوعسمن هليادمع ةءارو هدب و و

 لك كانا ناهس قو نومك ام ضعب

 نلزئاج ربغلب بودنم ريغ لاما
 لاق نوبحتاع دارملاوهبلا جاتحي
 ىلاعت هلوةللاملاسغن وه وهضعب

 وهل قودي دشلري_هلتا بحل هيأو

 هوك هسلاااتع نوكسحام

 نورثؤد وهمح ىبعماعطلا نومعطن و
 ةصاصخ مم ناك و لومهسغنأ ىلع

 اك هءذرأو لاملابطأ وه لفو

 ةاك لا هيدارأ سابع نبا نعو سم
 ؟لاومأ ناك زاوجرخت ىتسح ىأ
 ناى ملا ىلع بال هناهماعدرب و

 اهمرك أو هلاومأ فرسشأ يرخع
 ملسملاهققنأام لكوه نسحلالاقو
 لقنو هلباه>و هيبلطت هلام نه

 بو. لذ, ىف بخ 32 !ىنانبالةاكرلا بانا, فءعضوةاك زلاتب ايد :وسنما ما ىاكسلا او د هاحت نغىدحاولا

 ؟ ١7 لف
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 ١

لءالواج بس نمتيراجة عاتب ناىرعشالا ىمومأ كاربت بتكوكنماهلبق دق (:)
 تف مو

 2-لا ا 111111100
 هنآ سم امرحالسحر رك دؤس ابع ناك أنا ارعان اند كيهامنب ف سوب ثعمب«لاقرم هلل لأن
 لستار ىنيل الح ناك ماعطل لك لور عهنالوة ثدارأ نار عالا لاف مار < تسيلامثا اقف
 قورعلا لك امال هافاعنءل فاق اسنلا قرع هبناك ليئارس انالاعذةسغن ىلع ليثارسا مزحام
 نايلس نع ةبلعنبا ١ لاق ميهاربانبب وقعت رص مار كيلعت سلا ماو مععبل نم

 نالاق هسغن ىلع ل.ئارسا مزحامالا لن ارسا ىنبلال> ناك ماعطلا لك هلوق ىفزاجت لأن ع ىلا
 جاك قو رعلاو لا باودلا ع نمءاك االلاةوأمسقأ وأ هيلعدلل لعش اسنلا ىرع >-و 2 بوقععل

 موق! ناانلر ك ذلاقةداتقن عدس لاقديزب م لاقرس انمص ا

 تعبتتفادنأ || مس" مطبالءاغشهنلاناىلأ ام هي رهسسأف ةللتاذهتذح اامسن الانا هس ىلع لمت أر مد

 عملا در دو نبا اذ لاقرا منع تنرص مدع قاما نور كش دف5ؤرلا

 ىوزعلان وعشت كلذد هوه لعفاديأ اقر ءلكامالهّتاهاغْشْنّمل ىلا لاق همفداز وهو هداف

 نسا (يئ'ص قورعلاةار وتل الزنت نأ ل< .قنمهسسغن ىلع مس ذا ناكو معللا نم انور

 لاق مسسغت ىلع لمدارس امرحامالا هلوق فةداق نع ءرمعمانريخأ لاق فا ازرلا دبعانرمخ أ لاق 0

 ىد نب نس ندا انيص اهم هرقا قو رعلا نموحال ىاغشهنلا نالا ةذاسنلا قرع ل. ارس اء نما

 نب نعرب_ب- نيديغسن عتبان أن ب يبح نعىروثلا نايغسانربخأل اق ىازرلا دمع انك لاق

 قورعل ا لكابالز أ هاغش نا هيلع لعفن ءاقز لتس 3 ذ اسنلا قر عهد ل دارا ناك لاق سابع
 ءافز هلشام ةسلاقهسفن ىلع لتارم امزح امالا لس. ثار اىنبلال-ناك ماعطلا لك لحوزءهللال زئاف

 ع - عجن أ نبان ءىسدع نع مهداعوأ اند لاقو رعنيدمت رج حابص ىبعل

 لاق ثا "مدح قورعلا مرفحاسنلا قرع ى كة شد ناك لاق هسسسغن ىلع ئارس امرحامالا هلو
 لاق ديجنا انيالع هلل هإ*هدهاعنع من أت انعلبسش انث لاق ةغيذ وأ ا

 ىنببلال> ناك ماعطلا لك هلو 5س ا. عنب | نعد أي لآ نب بديح نءرو«:منعر رح 0

 اسنلا رعد ذاب ليئار اتاك لاقةار وتلا لزغت نأ لبق نمهسفن ىلع ليئارسامزحامألا ليئارسا
 هسقن ىلع مرح لمد ١ هاناكىذلا لب نور [لاقو#اقرع لكان تأ سفن ىلع مرق ءاقز هلو كس ناكف

 نءعباتص ىث لاقزي_سحلا انث لاقمساقلا مص كلذلاةنمرك ذ اهابلأولبالاموحل
 بح نابرلاقذ اننا قرعهنااولاةفىوكش كت شا هناا عجم لاقريثك نم هننا دبع نع جونا

 مون حابر بأني ءاطعلاقو رح نب لاقرلعا ىمرحأ ىناف ىننيغش نافامئابلا 0 ماعطلا

 نعدامع ان لاق ىنطارك ولأ ولأ نك لاق نا: بن رمت ندع ليثا رس امرحاماملآو نيالا

 اوناكو لالا مول سن ىلء مرح ليث ارسا تاك لاق ليث ارم . ىببلالح ناك ماعطلا لكلوة فن سلا
 ىلءليئارسا مزح ناك امناويلدالا مو« سفن ىلع ل.ئارسماع رحت ةار وتلا ف نود مهنا نومعزي
 نودح اللا ةذنيقداص متنكن ااهولت اقةارو“ ا ا ا

 ديعسس نبى انث لاقراشي يدم نص لبالاوحلالا سفن ىلءل ئارسءاع رحت ةاروتلاف
 هذا لبث ارءاتا سايعنب ان علرعس 2 لاقت ىأنب ب يبح دك ل ناقس انث لاق

 ىسعيهلك اب ايالهؤمهلياهافش نمل هسغن ىل_علدف لاق حايص نعت 1 هلل للا, ثدسإ ناسف اسنلاىرع

 ىلع لمئارسا مرحامالا ل. ارمد !ىنبلال>ناك ماعطلا لك ةد الا هذهالت ودوهلاهمر 3 لاق لبالا مودل

 ةاروتلال.,ةاذهناىأ نيقداصملن :؟ نااهوأت افةاروتلاباوناق لة ةاروتلالزن: نق نمهسغ:

 سا.ع نب | نعرب ى- نب لدعس نع بدم ن ءسعالا نعى مع نب ىدع اند لاق ١ رك نيابي ص

 اهمود نملك اهانسزلا قرع هنناك لاق لمالا موو قورعلا مرح لاقدس شن اعلي دارس امرحامالا ف

 نءرباجنعل.ئارسانععيكو انث لاقب ركولأ امامع اديأءاك ايالنآ فلفو تز ةليابتابث

 دعم هاقدلللاوقءاسلاب كردباغي رعاجف ل علفةحضاو ريغىهولدالاب ةرايعلاهذهاذكه

 لدا



 لال ىذلا+جولالعي وأهبسحع (0) 2 مكيزاصف ماع هيمللاناف ثييحخوأ بيط ناك ئشىأ نمىنعن نيردثللئثنمافنموهتلاةجول
  ءاررلا الح الا نمن ا 70 200 000 7 ْ 0-0 3 < : ٍِ
 00 هوي هبا هلا لاوةالاهذ_هىلوأو رةعجوب لاق ماع الا مو مرح لاقهسفن ىلع ليثارسا مزحامالا هلوق فد هام ١

 لسوهيلعهللا ىلسض دج ةوبن ىلع ناللبالا مومو قورعلا كلذ نا هنع دعس نعسبح ناو شءالاهاورىذلا سايعنبالوةباوداب |
 هللالوسر نعىوردتواهلئ اوأ كلذ نم هيلعناك اك امهع رحت نمثل ذ ىلءمويلا ىلا ةعمجت دوهملا
 لمحل لامع ع نءردب نب سنو اك لاق ركولا هب كل رخام هزات ارهر درست

 هملعهنلا ىلسصهنلالوسر ترض دولا نمةياصعنأ سابع نب ان ءبشدو نب رهش نعمار منا

 لوسرلا ةذةاروتلال زن تأ لمد نمهسفن ىلع لم ةأرسأ مرح ماعطلا ىأ انريخأ مساغلاارأ اياولاقف لو

 ضرع بوقعب ل.ئارسا نأ نولةئ له ىسوم ىلع ةار وتلا لزتأىذلاب دشن ألسوءيلعهتاىلصهأ
 هلا بارسشلاو ماعطلا بح نمر هل همعش نمهللاهاؤاع نمل ارذن هللرذ نق هةمهمّقس لا طف اديدش اضم

 ةاروتلاباوناق هلوقامأ او مع م هللا اولاقفاهن اءل اهبل !نارشلا بح او لب الانا ةنلا ماعطاا بحأ ناكو

 قورعلاو ءاررتلابف 1 نس ارانب سك ازالد#اب لقءانعمناقنيةداص منكن ااهولتاف

 ىح نأ نيش ىح اهول: اقةار ود اانا اويج مسهل ل لوقياهولت ا اروتلاباوتت ”ثااهمابل آولئالا موو

 (لعةدراولا تامازلالا مجول دعب و
 ايلا اذه ىف باكلا لهأ
 كلذرب رغتو مو هلل ةهش نعباجأ

 اوناك مسخ اهدحأ هود و ند

 هنا صدمت عرش راكنا فن ا

 دروافحسنل اراك ىلع ل سوعيلع :
 «بمرح ىذلا ماعطلانأ مهاع

 منالال_> ناك هسغن ىلع ليئارس
 و 00 7 2 نيقداص مكن اةار وتلا ىف هتلزت ان سا كلذ نأ مه ممن مهنلا ىل- علطابلا مهلب ةومهبذاك هيلع هو هدالوأ ىلعو هسلعامارحراص

 ا ا تلاذولا  عوبلا بلااوه م 2 و 0 ظل مى مهمل و9 7 06 اهتمان :ءلعكلد اول: انا انوناقةار لاى كلذ < لزنا هللا ناك ءدى نيش < مث تنال

 00 7 تناوؤر - هلا ىلص يبن هيلعم ميذكبهنلا عاف هتعص ىلعادب 5 كلذب تؤيحصال منال مذكر اا

 01 0 | ىلصدمسمف ميتلملهأ نمريثكى عىفذ ناكذا كلذتال وملع هلةصكلذء ارا همالعا لعجو ونيلع
 ىناك_ذءلعنالن أىرخأ ناك هدنعءن موب كلذهلع أهل ناالواهتل ءريغنمى ًاوهوملسوهيلع هلا

 ةاروتل 0 1 0

 نال ٠ 0 1 0 رابخنأ نم كلذ نالوهملا لسوعيل عقلا ىلص هنا ىن هناي مهملعةخخل ا مظعأ نم ”لسوسيلسسا اس
 ب ا هيلز هويت

 وأ ىن نمةمقاشم دل“ قال ىذلاهلعأنمالارهنمتسا.نيخ معن ىذا عموؤاع“ و ىح ل نمناك م جات اوآ

 هنلاىلعىرتفانذ) هلوذ لد د وأن قفلوقلا ٍّق هعلد نضع لم لل

 دعب نم كن موانمهللا ىلع يذكن كلذب هؤانث لب ئنعي (توملاظلامهك واف كلذدعب نمبذكلا
 اهنفاهمابل او لدالا موو فو ربااس عرج نم متبعداامكمد_عواهاباكتوالتوةاروتلاب مكئيحت
 ىعن روملاظلاوهكلذ نولعغي نيذلاءالو وذ ذ ىع كئلواقم ممكللذ لعفن ةىنعب نوملاظلا ,هُك واف

 مشه انث لاقتوعنب ورع انث لاق ىبثملا 00 لطايل اهلنا ىلع توأئاَعلا تورفاك- !امهذ

 هؤانث لحهلو 5ليوأن فلوقلا ٍِق دوهلا ف تارثلاقتوملاظلا م هلع طواف ىبعشلا عاب ركز ن 3

 قدصد منان لق هوان لح كل ذب ىنعن ( نيكرسملا 0 مهاربا إم اوعبت اف هللا ةدصل)
 ىل_ءالول.ئارمءا ىلع مرحب ملهنلا تاو. ا بلال ناك ماعاسلا لكملوق نم هيانرمخ اعف هيا
 3 ركر بغي هدإووهسغن ىلع لم أرم .ادمزح - امش ناك اغا ذ ناؤا مناي اولبالا مود الو قورعلاهدلو

 ىةيذكلادوهلارعسشما متنا ع..نودريسنمهدابعدي ريسخأ املك ف وةار وتلا ىف مهملعهاياهثلا
 اوغبتاف قل اريغديلعك اوعدفلاطابلا هللا ىلع هيرتغ لاةار ,ونلاىفكيلعمقللا كلذ رحت <ةفاضا
 نيدلا ل عمكناكاو اوعدف نيقعدوولا اهيأ منكن اف لوب نيكرسملا نم ناك امواغين> مهارا ةإم

 هللاهاضتراىذلا قا هنأت ولت ا اقدللا ليل هاربا هإءاوعبت اق ءلضر وه اسنالهنياهاضتراىذلا

 ةيدوما تود هءئارسثو مالسالا ىلعت ماقتسالا ىنع ةيغينملا كل ذوهءايدنأ هيثعتب اواني دل نم
 هعلخ نمادح ًاهتدامعفف كرش نكي للود نيكرسشملا ن مناك امو هلوةوةكرمملاوةبنارمدنلاو
 هب رم هارب اةعاطكم مهنوعيطت هللا نودنمابابرأاضعب مسضهيذذقيالف دوهيلااهيأاضبأ امنا كلذكنف

 ةاثسملا هذه فرعي نا عنتمافاسمأ
 نمربخالاةاروتلا مولع نمةضماغلا

 كنا هل اولاقدوهملانااهسن اثوءاجسنلا

 فيكذ مهاربا هلم ىلع كنا عدت

 اهلك توا ابلاو ل بالا مل لكان
 مههاربانيدفامارحن اك كلذ نا
 مههاربالالالح ناك كلذ ناب اوم.
 تاالابوةعبو قعماو ليععساو

 نمحتست ةسئن لع همرح تومي
 ىةمرالا كلن تّشبو بابسالا
 اورماه كلذاو زر تححناف هدالوأ

 املاهثلاثو ةاروتلاىلا عودرلاب

 اوداهنيذإا نم ممل بق ىلاععت هل ]ود لزن

 مهل تلح تاببط مهما انمرح

 لكانمر> اوداهنيذأا ىلعو هلوقو
 تان الانم كلذريسغ ىلارغط ىذ

 ريثك مهلعمرحاما هنا ىلءةلادلا

 ميغب ىلعمهلعاز اح ءاشالا نم

 اوزاعماو كلذ مهطااغ سها ظو

 ىدتعي كلذن ال يق نماودغتماو

 مههاربا ناذهللا تودن هامش اوديعت الواباب رآمانصالاو نانوالااوذ" الف ناثوالا ةدبعرشعماب مثنأ او

 اضد أمن عل فعلا اري نمد عو هنزل ةدابعلا صر "11: >ناكن حلا ليل

 1 ._هاربا نا, ن ورقم يدان ل دال اوكرمشت الود دادعلا هلاو اخاف

 كر

 5008 رخإلاو دامو هلع يهتمرح نملوارانسا اولاعذ مج واسم نمثل دريغو ملاغلاو جيلا مولع ليسا هنا لمق نمو م.سنلا عوقو
 يي .. دصيش ]اتم اديب اوعب



 ماللاو فلالابىلادرشملاممالاانلق ءاوشادرممةلظماناكتاومومعلا لعلك 2 (+) ةلالدا اهلك تانوعلطملا ىأ ماعظلا لك
 مه. ماعطل و الوأ مومعلادغب

 ضعبنعو لك وب و عطبأم لكل
 ةصادرملا مسا هنا ةغ شح ىلأ با دكأ

 نمد الاف ىتثنسملا ناهملع 3 َو

 امو ةطئملاى :و- ا ثناك ماعطلا

 هناانغاس للاغسلا لاق اهنمدختن
 ماعطاملا 008 استسملا تاكا

 نألمتهذر زخات ىف لوةلااذكو

 ناك َتلاَةمءطالادارمان وكت

 هتلاىلصانيبا تقوفدوهيلا ىدي
 ىلءةمرخ تناك ما سو يلع

 اذهىلعو ادا

 الدهوعال ماعطلاىف م اللا ْن 51

 زعلاكرد هم ىللحلاو ىارغ:ءذلل

 مهأ لح نهاليلاعت لاق عمجلاو
 امأو ةغلابملا دقن ردص ا,فصولاو

 ىورفهسفن ىلع ليئارسا مرحىذأا
 هلع هللا ىلسسىنل انع سا.-نبا

 اضرم ض صب وةعب ناملسو

 نمرعلهلثاءافاعنئلرذ_:ذاديدش
 ناكو هبلابارملاو ماعطلابحأ

 نامل ابارششلا او ماعطل بأ
 ةيلاعلا 1 لوقاذهوامابلآو لبالا
 قرعهبن ؟ لةولتاةهوءاطعو

 لك ابالن أ هتلاهاغش نارذنف اسنلا
 ضعبفف ءاجو ىو زعلان مام
 هسقن ىلع« هءرحىذ|اناتاناورلا

 ىل_عامالا م هشلاوربكلادئاوز

 مرا ناوهولاؤ- انههوزوافلا

 فيكنذ ىلاعت هللا باط لئلقلاو

 ةمرعأل ابيسيوةعي م ركراص
 ءاسطالا ناب نورسفملا تانباق

 كلذو لعفف هنانتحاب هملااوراشآ
 ءادتباهلنارع ركتكو هف هللا نءتذاب
 عرع نوك نأ دعسال اضّآو

 ةءراطاوةأرملا ع ركىف فاتعلاو
 داهتحالان الو ههنم هنوطينتس نيذلاهلعل دما ضرعم ف هلوةلواو ريتعاف ةوه»!ءايبثالا ىلءزئاج دابتحالا اذأو

0 

 رئاس نمهيف معآ تااماو عدوة ذحلا هدام ن مهم وص ىلع معي عجأ دقاماوعبتاف مقتسم ىدهو

 هنأهيلع معجأ ىذلا ناف قد هنآ هيلع معجأ دقامىلااهوةعدتب اع د. اها بازجالا هي اهرتسخ للملا
 لطابااوه كل ذرئاسو ىلسروٌقاسنأ هيثثغتباومتمضتراىذلا ق1 اوه مهارة إم نمق>و باوص
 هب ىعل نيكرمشملا نم تاك ام وةؤانث لح لافاعاوةمانقلا مول هن ىفءاح قلخ نمدح نم هلق ال ىذا

 ةرمدتو وه رك لعرهاظتلا قضعب نم مهضعب نيكرمشملا نأ كل ذو مح انل وأ ومشهد ءنم ناكامو

 هؤانث ل->ىنءامناووهتيالو لهأو مجئارسدوأ مهتمتوكيتأ هل لحن مهاربا هنا ريخا ضعي مهضعب

 تايدالا هذه ل_هأ نم مهارنا نكي ملاقةيغينحلاريمغتايدالارئاسو ىرا صنلاودووملا نيكرسشملاب

 ةكببىذال سانال عضوتء؛لوأتا ) هلوقلن وان فلوقلا مي امل-ماغنح ناك هنكلوةكرماملا
 عضوتدبلوأ نادل ذاب مهضعب لاف كلذ لي وان فلن وتلا لهأ فلتحلا .(نيملاعلل ىدهواكرابم
 لق هبال ص رالاف عضو تيدلوأ اوه سدأ واولافةكسن ىذلا نيملاعا ىده واكر ابمهنق هليا لبعت سانلل

 صودالاوبأ انث لاقىرسلا نيدانه ندع كالذلاقنمرك ذ ةريثكت و.د هإبةتناك
 قعض وتد لوأوهأتبلا نءىريسخ الأ لاقف ىلعىلا لح .رماقلاقةرعرعثءدلاة نع لاس نع

 ندس# اند انمآناك هلدنموممهاربا ماعمةكربلا ف عضوتدبل وا هنك-لواللاةثضرالا

 انلدثعم« لاق ةرعرع ندلا تعم« لاق اس نع ةبعش انث لأق روع بدت اذ لاقىبثملا

 حول م وةناك نأف لاق ض رالافناك تدب لو ود :ةكحح د ىذلا سانلل عضو لونا لل .ةو

 نبا ف لاقبوّْعد ٠ من رج ىدهواكو امم سانلل عضو ثدبلوأ هنكاولافدوهموق ناكنأو

 اكراممة كس ىذلل سانال عضوثدب لوأ نا هلوقنع معهم انأ و نسا صغحل اس لاق ءاح رى لأ نعةيلع

 نعةرمذ انث لاقلمرلاى نب رابملادبع اس مه ضرالاىقهيفهللادبعدصسملوأ و هلاق
 تءلوأ هنكءلوت روب هلي: تناكدةلاقةكسىذلل سانال عض وتد:لوأ تا هلوقىف ارم نعيذو د نبا

 ناهلوةنسحلا نعدابع انث لاقىنماركب ولأ ان: لاقنانس نيد *ةدح ةدابعالءضو
 كد رمث انث لاق ىنامحلا انث لاقىثملا ئمدط ةكسىذلل هنقهتلادبعي سانلل عضو تدب لوأ

 وهل :نورخ لاو ةدابعلل عضولافاكرابمةكمب ىذلل ساذلل عضو تدب لوأ تاد دعس نعملاس نع
 منيضرالا عج لبق قلحخ مهضعب لا غلو هعضوةغص ىف كلذ واثاق فاتحا مم سانلل عضوتدبل و١

 هللاد.بع انث لاقىدسالا :را_عزيد# مصاص كلذلافنمرك ذ اهتع نمنوضرالا ثدءحد

 لاقور عنب هّلاد_بعنعرهاجتن عسندحالا نب زيك نع شالا نعنابي ئانريسحأ لاق ىءومنبا
 نم ضرالا تي>دف ءاضيب ة دب ز ع املا ىل هشر ع ناك ذا ناكوةنسىفلاب ضرالا لبق ثيبل هللا قلن

 فادصخم انت لاقداب ززن د>اولا دبع 3 لاقي را وسلا لأن ب كلا ادم نب دم 70

 ورع بدمج يتتدع هت نمضرالا جد عةبعكلا هللا قااملوأ تالوةيادهاعت تعمجسلا#
 عضو تدب لوأ نا ل_بوزعهنلا وة فد_هاجت نع مدن لأ نبا نعئوسءنعمصاعولأ انث لاق
 نع طامسا انث لاقدجأ انث لاقدمم ئدص سانال توخأ ةمآريخ مثنك هلوةكسانلل
 ص رالاتناكم ول هنا ثدب لو امأ نيملاعلا ئدهواكرابمتكس ىذلل سانلل عضوتدبل اوآنائدسلا

 انيثدص ضرالاف مسضوتسل اواوهن اهغمدءلا قات ضرالا هنا قا إذ ضرالا ىلع هدد زناك

 سانال عضوتدب لوأ نا هلوقىفةداّتق نعرمعمانرعسنأ لاقفاز رلادبعانريخا لاق ىبحي نين سحلا
 عضو ءنورخ ؟لاقوب هدعب نمو مدآهبفاطف جوز ءهنلاهعضو تيب لوأ لافاكر ايمةكس ىذال
 لاقديزب انث لاقرماب انثثمع كلذلاقنمركذ ضرالاف هتاهعضو ثدبلوأ عضو» ةيعكلا
 يك هلو- ىف اطد رب كعم طبهأ لاق طيهئيح مدآعم طيهتببلا نأ انلرك ذةداتق نعدبع# انن

 نمرتاقوطلا نمز تاك اذاىّتنينمْؤملا نمهدعبناك نمومدآ هلو-فاطفىثرعلو-فاط»

 فرغ



 30 8 ل7 ا هلاق فوتو صا ,مئاهذاورولأ (0) مهلوقعورثك أ مهنراغمدا؟-الرفوأ ب يمئاهتمءانالانوك نأ مزافتئاش ةعاط

 00 ودول 0 نا مثءاعسلا فار ومعمرا مذ ضرالا لهأ هب ودع هبيصن نأ نمهرهطو هنناعذر حول موق هللا فرغأ
 يي مرسل 1 بدسل مج 5 لحلافامكلذىفلوقلان مباو صأ او يب ه]بق ناكل ق ساسأ 1١ ىلءهاممق كل ذدعارثأ |هنم عسسل مهاربا ا

 ناك محلا كلذفف ممعلاتم ىآ سانلل عضو تدب :لوأ ناقل دك ىذلل سانلل عضوت ىرهو كرامم تدبلو ناهف هوان

 هلالال-اوهللا_مظ#: نيفئاطلا فاو طو نيكسانلاك. .لامو ريئاات 20 ف ياك رامون وا ةداسإ هناوداهّت>الا نعدقعن اذا عابجالا

 لاق ىناملان يدم هب انثث صام كلذو ل سو هيلع هللا ىلسهنلا لوثر نع كل ذي ريبللا مصل ةكس ىذلل كلذنا رهطالاو هتفل.# مرح

 ليقلالاو صنلاب ناك امرخلا || يبت! لوسراب تلقلافرذلأنعمببأ نعىبتلا هاربا نعناسملس نعةبعش نءىدعيبأن ا انث
 بسنالةليئارسا ىلعهملا ةمرحامالا أ رقؤةنس نوعب را لاقامهتبب؟ لاق ىدقالادص ملا لاق ىأ علاق مار ادصسلا لافلوأ عود مس
 اي هداه ابهناىللدليئارساسلا .(أ ضرالا ىف نامعضودصصملوأ وه مارخسا ددهملانا لسوهيلعهلاىلسهئلالوسرنعربإتااذهنيب
 وأو لام لاح ىذاشلا لاقي || ترك ذدقامفالتخالا نمديففةكريلاوىدهلاوةدابعلل تدب ىنعمريغب انبي هعضواماقاناةام ىلع
 لعل مصالا لاقوهمرحي  #غينح اندنءلوقلا نمباوصلا تنبب وتآرةلار وس نماهريشوهرقبلا ةروس ىف هضعب ال
 عنتمافعانالاءذهىلا قوتت هسغن م>دزع ىذلا تيبلل ى تهب هنافاكرا ممةكس ىذلل هلودامأو ضوملااذ_هىفهتداعا نع ىغاايع كلذف

 'ءلعسغبإك سفنلل ارهق اهلك نم
 عاذتمالا كلذ نع ريف داهر الا

 لوي نانلانعت هللا نمز وحي هلا نيملكدثملانم موةمعز ومي رخلاب ا
 الا الل نانوكححا هديعأ

 تناك: .ءقاولا هذه ل عاف راوصل اب

 ل.ةنم هلود ىنعمو بابلا ا
 ءان*ةسالا ان هنا ةاروتل اهلزنتتأ
 امآ ةاروتلا لوزن لمةناك امنا
 موملعهللا م هس لد تااذك قس مدع

 للاعت هلوق لسلدب ةريثك اعاونأ
 يس "ىلا :مرخا وداهنءذلا نم مرطب

 هنلالوسراوعزان موغلانا عدي الا
 هللا نعد رايخاىف مس وهيلعفللا ىلد

 مهماتك ىلا عوج رلاباو ضاق ىلاععت

 مم مناىورف هرب رعن 7 قيساك
 اوتبفةار وتلا جارخا ىلع اورسح
 ينلازاختار عطو مهلعتجلاتمزاف

 ازهلف هقدصو مس وهيلعفللا ىلص

 بدكلاوهّللا ىل-عك راسذان لاق

 ةدحلا نم .رهط ىذلا كلذ دعب نم
 نولاظلاعه لم وان هر هابلا

 همدصو«جزاذا ايالف نالف كلهن :ملاق محلا كيلا لص او وه رغومهتح ىف مهفاو طا سانلا |

 اناا تالف كل ع 0 ونوج ارنب هنىعب هيقنوك ايدي مهواكيهكس وهف ْ

 لود سانا ا مادْزا عض ومناكوانغصوامت حسب, تناك اذافا مم نيج دزم ا ل_عغلةعقبلا تع« هجز
 روهسملا لح اد نمدم لردع تاكل بل اروح كار طالناكوثيملا

 كلذ ناك ذاوهف كالا سانلا ىل_عبجول هج راخ ىتعمال هنالك الث كة دصسملا ب را ناك اد ناو
 كلذ لاق م ذم رسل م ءاةكمو ةكمن طل ءلممما 6 «لاقنملوةداسف كل دانيت ناك كلذك ْ

 نعمشه انث ا ئئندص فاواطال سال ا محد رم عضومتك تأ نم انلقام
 :كموتيبلا عضومت يراك ىذلل ساكل عضوتي لونا ةوذ ف ىرافغل كلام نحنيسصمج

 نبا انثدص هلثم مم. هاربا نع ةريغمانري_تألاقمشه انث لاقبوةغب يسد كلذ ىوسام

 0 ودول بحر ىد نيد ةأ مات ص لاقر غع> ىأ نغءاط ءنعورعنع ءماكد انث لاو دج

 انث لاق ىبثملا نبا اييئارص اضعاهضعب كنت "مام ارغسعجوبأ لاق اهعفدذثيبلاب فوط ىو

 نوك اش سائلان آل :ترعسامالاقدهاكتن ع رلس انث لاقةمعش انت ' لاَف يلمطلا سل

 لاقدنعسنعداج نع نايفسنعفأ انث لاق عيكونيإ انئاص ءاسنااو لالا اخ ||”

 لاق عيكونبا انثمح نوجازتي ىىعيلاق اههتوكابتيم_مخاللاقةكت .مسئن ىالتلف
 احا ءولاب مهما ةكثت اغا لاقرب زلا نبا نعد نع سدق نيد دوسالا نعنامعس نع لأ امد

 ةكببىذال سانللعضوتدبلوأ نا هلوق ةداتةنعديعسس انث لاق ديزم انث لاكرسشب انخصأأ '
 نب نسملا ص هريزدلب  حمصنالو لاجرلا مادقءاسنلا ىلصرذاعبج- سانلا هيه هنا ناف اكرابس ٍ! ٠

 ءاسنلاولاجرلا طعب مهضعب سان :لأكبةكب ةداتق نعرمعمانري_ لاق قازرلادبعانرمأ لاق ىحي || ٠
 نبلمسذفن ع ىلأ انت ل ونا انيدص كالا كلذ ملال ضعب ىدي نيبمهضعبىلصي ْ

 فهونءاانريخأ لاق سدو مص اهلوحامتكموتيبلا عضومتكبلاق ىفوعلاة يطع نع ف فورم ْ

 دّصفملاوتبلاةكيلاقَتكي نع باهشنب الأس هناهنلاد:بعنب تلاع نع ءرهزأ نب نيح ىنريسنأ لاق

 جاحانرمخأ لاق مسه انت ليندا اًيئرص هاك مرخلاةكمراهشننالاققتكمو ءدلاعو

 قإلاعضومف ذ لطابلا نوعضاوا رعض لاف لاق ىلمرلا حن رابجلا دبع قد ءاسنلاو لاحرلا اهسف كاب ةكمالاة وها تو ءاطع نع
 200 دي زب انرمخأ لاق بلاط لأ نبى بحب لد ارهضع. لاقو تودبلا ةكمودصسملا كم ةعبب رنا

 ممم روس 6-0 اكرام ليتوتكمى هلاقةكبب ىذلل سانلل عضو تدب لوأ نا هلوةف ءلاعذلا . نعرما ؛ وحانريأ لاق

 ناو مه فالمهم ملط م هءارتفاو
 فدصلق مهعابشأ نم مهجىدتغي | للا 5 سس 1 1 اه كل 1 ل 3 ا دك ا ا او للا وس ا الل علا لا
 نم ءاوضامتت ىدعبت 7 نمو لو هلع هربا يلسدج اهماعى لا ىهواغينح مها رباهلم اوعبناف معيب دك: ص رعنهيفوتالثلاهبشلا ب او-ىفهللا

 ارك ذ عضو ف نال عضو هلوق نم وران !ىلءهنافاكر امه هلو تصناماف بونذالةر ةخم هر فاو طاانال



 )ل م اندر تشات ةيؤوهلا

 هيىدتشي نأو مههاربال تح ىلا

 هيبنتهيفو نيكر مثم لا نم ناك امو
 ىلع مسوهيلغ هللا ىل هاد. نأ ىلع

 ناك ام عورغل ف ميهاربا ند

 هلع ل -وءيلعدقلا ىل كح ىذا

 نال لومالافو هلك مدار سس
 مهارباو لسوهياعهللا لس ذا دمت

 ار مسا

 لك نعةءاريلاو دبحوتلا ىلاالا

 فال ىلاعتهّلا ىوس دوبغم
 ةدمع فالحخو ىراصنلاو دوهلا

 هناح- ةلوق بك اوكلاو نائوالا

 دهاحلاق سانلا عضوتسب لوأن ا

 دوهال ىرخأ ةببشنع باوجوه
 ىلذذ] سدقملا ثدد وي

 ءاسنالا رحاجم امال هم ةيعْكل َن

 الا ]قو رمشحملا ا

 ةمعكلاىلانمةإ.قلا ليو حت ناك
 هيل عهتلا ىل صدت ةوبن ىف نعالاك
 ةمدقتملا ةبإ آلات ا لدقو ملسو

 مظعأ ناو مسنلاز اول تقم

 ىلصهللالوسر رهط ىلارومالا
 هابي قلاوهضسن مشو 'هلعمللا
 تلوح هل-الام لذ ى.ةعرك دف

 رجن ال ليقو ةبعكلاىلاةلسبقلا
 هلوقىلا ةمدقتملاة آلاف مالكلا
 نم +ط|ناكو 0

 ةلضغب اهفدرأ هيلمرباعخ 2

 هناىراصنلاو دوسبلا نم لكوعز
 لديامىلاعتهنيانيمق مههاربا هلم ىلع

 ثيبااجج تاثسح نم مهمذك ىلع

 باكا لهأو مهاربا هل من ناك

 وه لوالا ءاذعلا تلاف نوعتحال
 ديعلوألاقولسف قباسلادرغلا
 ندبعىرتشاوافرحوهف هي زتشا
 اموتمدحاو قتعب ل ىلوالا ةرملاق
 هرملافىرتشاواودرغلا دبقدقغل

 انث لاك ىومالا بح نب دعس 00 رم اولتو نيكرمشملا ىلع هيفر د ةولو لق هبف ىل:ة ناو عطق دحأ

 7010 1010 نا 0

 تابيطلا< تدل 0 طراق لوأ رت ىلا كنا أثيح

 لاف نملوةىلءامأو بارعالا ف هعبت نأ ملصنال ةركن كرابموةفرعموهولوغشمهب وه ثببلا نم
 ىذا هلوق نملاخلا ىلعبصن هناف هلوةانرك د نملوق كلذ فانرك ذام ىلع سانلل عضو تد:لوأ وه
 ةعص نم مهدنعثدبل اناك رايمتكس ثيل اسانلل عضو تا ل اوأنا مهل اود ىلعمالكل اىبعمنال ةكس

 4 اوةفلاحلا ىلعو ههضعبل |وقىهنم عطقلا ىلع ب صنفت ركن كرامملاوةذ :رعمدتبصأ ىذا اوةكس ىذلا

 تاناهسف) هلوق َس وانفلوقلا ُُق اكرامم هل ]ود ىلع فامعلا ىلع بصن عد هومىؤىده ووضع

 هيف ىنعع هنا عاج ىلعتانيبتان 1< فراصمالاءارقأر قف كلذةءارق ىفءارقلا ثغاتدلا (تانس

 فلتحا مث ةدحاوةمالعاهجدارب مهاربا ماما منع نسب هن ادم م3 سارع نب اكالذأ ارقوتانس تامالع

 رعشملاو م0000 سل لاعا 0 اهيف4 وقلب , وأن ىف لب وتلا ل هأ

 ىنث .لاقىبع ىنث لاقءأ ئىث لاقدعس دمج 7 كلذلاكن مركذ تددومار ا

 لاف ى حي نب قف“ ءأ خص رعشم او مهاربام اهمداي 0 16 و هل ود سامع نع أع نقيب نعفأ

 مهاربا ماقمالاف م ِه ارباماقمتاننب تان اهيفدهاتو ةداتق نع ا رثخ لاق فاز رلادبع ان ريخأ

 ا هل-ةدنمو مهاربا ماقمتانيبلا تاب الانورخ 1 لاقو تانيبلا تان" آلا نم

 همق هلوق ف نسا ن ءدامع انك لاق ىزحلار ولأ ثا لاق نانس نيد بر تاإلذ لاق

 مهارئا ماقموهتانيبلا تاب الا نو رح لاقو ا ل ميهارا ماعم لاق تانيب تانآ

 ىدسا|نع طابسأ ان لاقل ضفملانء/دجأ انث لاقنيسحلا ندمت ينص كلذلاهن مرك ذ

 ىلع ندد“ 4 هايف كلذ اورق ىذا او مداربا ماع تائدم لا تاب . ؟الاامأ ميهارب ما ةمتانبب تاب ؟ 7 ,ذ هلوق

 5 ل رعت دع (ئثص كلذلاةنمركذ مهاربا ماعم: نبل ."الاباونعم ماقد حو لا

 لوقية سة !ماعملافءامد5 لاق تان دب تان فدعا عض نع ىسدع ع ط مصاعولأ

 ثيلنع هس نعرفعجى أنا انث لاقرانتنع تئرط رخآ ئث اذه انم"ناك هلةدنمو
 كلذ ل. وان فلاوقالاىلو أو هةنيبةب 1 ماقملا فهسمدقر' 1لاقمها ارباماقمتنيبةبا اهسق دها#نع

 رمعمهاو رىذلادهاجتو ةداّق لوق وهو مهاربا مامن هتمتاذيبلا تا الا لاق نم ل |و5ناوصلاب

 اذسهفلئاف لاقنافاهلع مالكا ةلالدب ءاغتك / مرت د ارت نيس قادم كلان وكف امنع

 نمنمو ماقملا نهنم لبق تانيب تان أ ١ لقاهل أ نمىتلات اد .ةالارئاساةتانيبلا تانك الانم ماقملا
 "0100 1 !لعب اسم انيبتانآ اهبف ارق نمةءا ارق كلذ ىفنيةءارقلا ح و مطل !نهنمو 5

 ماقملبب وانا لب وتلا له فالتاامأ ًاواهريغ نودةحمص اةءارقلاوهكلذ نا ىبء نيم تملاراصمأ

 هيفورحملا ماعملا دنع هناوكل انههم با وصلاب لاو ةالاىلو انس وةرقملاة:روس ىف ءانرك ذدقف مهارا

 نمتانيبنامال_عهيفةكبب ىذال نيملاعلل ىدهواكر ام سانلل عضو تيب لو نااذاةي الالب وأف

 «سيلعماق ىذلارخاىف م_وهيلع هللا ىلص ميهاربا هلل حش مدقرت نم مههارب ربا[ ل حرا ١ اوهللاةرذق

 لاقف كلذلي وان ىفىلب وآتلا له[ فلتحخا (انمآناك هإ_تدنمو). هلوةلي وانا لوقلا ©

 لاقنمركذ اذوحئاما هب نكي ملتيبلايذاع مث هر رحةبلهاجلا فرح نم لكنا نعربملاهل: وأن مهضعب
 تاك اذهوانمآناك هل خد نمو هلوق ةداتق نعد 1 دير انت لارش نص كلذ

 مالسالا ىفاماف بلطت ملولوانتي مل هللا مرحمملا اخس ىلع رحلك رح وللجرلا ناك ةيلداجلا ف
 ناةداتق نعول تقهبف لثق نمودحلاء يلع مذأ آهف فز رنمو عطقهسبفد درست نمهتناد ودح نم عنخ ال هنأق

 كلذهعنع ملم رمل اىلا ايلف مرآارب 0ع فاح ناس ًاولهنيادو دح نم معتعالم ران الوش ناك نسما

 لاق قازرلا سمعان رخأ لاق ىدح نن نسما انعص نسحلا هلاقامةداتق ىأ ر ودحلاهيلعماعي نأ

 هيف قرس نافم و.لااماقةماهالاق ناك لذ لافانم ناك هلةدنمو هلوق ةداتق نع :رمعمأنربخأ

 لمح
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 دارج اذ لاق ادع د لاق ىىأملا ئندص مران مب رك ىدح قس مو مافن لو عسا هنرلو

 تأكوأ هنوك ن* م مز الفدصاو كت حف(| و9 هكراش نأالضفن أن قو < نأ ىنتتا لو لكاس وراطملالا عضم ن سود نوهخ وك

 الو لاا“ الثَم ص دةملا 0

 لابعتسالاو 3 مل انوحو ىفاكرا ش حط

 هنوك نام 3 صاو كلا نءامهربغو

 توكي نأ ل محي سانلل عضو تدب لوأ
 ضولاو ءانبلا ىفلوأ هنادارلا
 عسضولا ف لوأ هنادار نأ ل محو

 3 .رحال_فءانمااىفاوش مناك نا و

 جرطفذشؤرلاق مرح لدندي ملتقي لجرلا فد هاجم نع فيصخت ان لاقبوحني مال لا دبع
 ةمعش نءرةعج نب لج اي ىتملا دع انئرص ىل-:ةلالوةيدحلا هيلع ماشي من مرخلا نم

 انرينألاق سا ردازبا 6 الافق بئاسلاو او بب رك نبا اني دع ره '*لوقلثمداج نع

 دخل اه ءاعماقنق مر 11 نموب رخخ مرملا ىلا الإ ودها تدصا ىل->رلا فءاطعو نسا نع ماده

 ىاهما دمآناك سانلا ههإدسدى ذلاو مهارا ماعم تائدد تان اه«سفءالؤهلوق ىلع الاب واَتف

 ىل مان نم م ىلا ”اَعلالوةوصك ءازلا ىتععامانمآن 0-5 هو كلذىيءمنورخ لا ةيلهاجلا

 امو فئاخ لك ع زغم مر ا نا .اه الا ف ناك أ اذهاولافو :مر 5 1 مث: نم ىو هعهتم 5

 قوهل لذكراولالمو بها ءاومسأ لئاغل لحرلا ضرعنالو" ات

 ىلآنبكلاادبعزن دمت ٠ ند عاذلاق نمركذ اع رك وا_عظعت هداز مالسالان ال مالسالا

 اذاسايعنء الاف لافدبهام انث لاق فص اذث لق داب زيدا اولادبع انث لاقبراوشلا

 ك.ح لع ماد فمرخ !نمجب رضف مربنب ىتحوؤب لو عد داس مل مرلنا لدن دف قرسوأ الدو :ةداال-رلا باصأ

 هلع ماهيق و مرا نمعب رك مث هةمرب دوا نا ىرأ كلذىرأ الو :ك-لطو سابعئءالتلمفلاقدمحلا

 ايم لاق سن ردازا ان الاق بئاسااو وب ركولأ ايم دع ةد_ثالاهدي زبالمراسا ناو دحلا

 نب ىلا ل_سراق فئئاطلاب ةعاة ىف ناكوب واعمىلوم ردع سريد , زلا نب اذن لاق ءاطع نعلم ازد

 لسرافلاق هلضرحأل يأ لئاقت دوو سايعنب اهملا لسر اق نيعاملا ومنا مهم هرواشد نم سامع

 وب داز ةرخلا م هلت تأ ل القا سايعنناهيلالسراقلاق مرذا نموه رخال ريب زلا ف اهيا
 لافريهارب نببوقعي ندع سابع !لوقىلا غدا او مهعاصق مهحرخاو هك دع نئانلا

 ىلا الم مرا اريسغىاثدخ ثدحأ ن ملأق سابع نبأ نءءاطع نع اان مس لاق شه انك

 ةيلعميئافذخشأ مرملا نءجرخاذاق مران ءجرخ ى-وؤن لو ماك لو عدابت لو ف ضر عنم مرح ا
 نب ميهارب ان لاق تب ركولأ ابدع ا ااطابا ثدحأ نمولاقدحلا

 لوالانالوة نب ريسةما] + .ذ لص

 #وراعمب هعموو هةانبىفلوأ هنا
 طء_سلاىف هتلاهخر ىد>اولا
 هللا قا لاو هنار ها نعهدائسأب

 نما يسم قلخنأ لبقثيبلا اذه
 هناقلح ىرخأ ةءاو رىفونيضرالا

 قاخينأ ل بةثبلا اذه عضوم
 ناودخس ىفلاب ضرالا نم امش ||[ <

 ىلغسلاةعباسلا ضرالا ىفاهدعاوت

 نبى ءنبد_**نءاضاأ ىورو
 نغسلاط ىلأ نب ىلع نب ئيسملا

 ةكتالمثعي ىلاعت هنا نا لاقت هئايآ

 لاثم ىلع اين ضرالا ىفىلاونالاقف
 :رمىلاعت هنا سو ر:وهعملاْلا

 0 3 0 ثدي ريل كلا اج 353 هب يلا ياسا رسن و لا

 0-0 فى الا صر

 تلا 200 0 59 لافريستخا ١ 5 لاتيوقعن مسد دطاهباع

 ثسل ع لاف سد ردازبا 1ك الاقبئاسلاولأو بد ركولأ انيادص هتصهام مرا ىف رقت "ايو

 مر كىفريملا مله مقتال ريف نب دبع لاقف مرخلا فدل امشي نأ دارأ ةمتعن دولا نا ءاطغ نع

 فرطمانرع-ألاةسردانبا انث القبئاسلاو أوس ركونأ (نثدص هبفهناصأ نوكينأالا
 مرا ىدحلا هيلع مقأ مر ىف هباصأ اذاؤ نم ذقف مرا ىلا بره دحلاباصأ اذا لاق صاع رع

 ىفادم باص ن ملاك ىبعشلا ع نءسارف نع نأ سس ام لاقل مو ه١ انث لاو راشبنا انثص

 نم حي ركب و عسا 06 : لو ماكت ملمرخلا لس دم مرللا نماجراخ هناصأ ن نهو مرا ىفديلع مقأ مرخلا

 نب ءاطع انس لافي رح نب مال سلا دبع م لاق ىو مالا يد نب دعس اييرص هلع ماقيف مرا

 لاف مرحلا لدي ملتقي لحرلا ىف حاب ر لأ نب ءاطعن شال اسم ع نعو ريم نب لع دس نو بثا ننلا

 نمج زنجي وتم ريتك انشد هنو ا مشا ارخس ايتو سل ردال

 رئاس فدرودةو مدآق اح لبق ناك

 رع هللاد_غنع ري سما بثك

 تدبلوأ هنا ىدسلا ودها نع و

 ضرالا قلد دنع هاما هحو ىلع رهط

 صضرالا ل .قهنياهعل> دووءا_ومسلاو

 ءاتملا ىل ءاضنب ةدي زناكو ماعىلااب

 ىرهزلا نعو تحت نم ضرالا تحد
 ميهارب اما مىفاودجو م مما ىنخاب لاق

 معصلاىف بابك اهنمح وص ةثالث

 مون اهتغضو ةكب وذهللاانأ لوالا
 اهتشذو رمقلاو سميللا تعضو
 اهاهالتكراب واش لالفأ ةعمس

 هللاانأ ىناثلافو نيللاو مصللا ف

 اهل عفش دم ءرلاتقلح ةكوذ

 هتلسهواهاصو نمى عسا نماعسا

 نع تئاسلانب ءاط عنخ 4 53 : أ نعرشعح ىنأ نيا اذ لاهرامعنغ ثثئده هندي دوف مرخلا

 يدوا :الو قس الوعطي لنآ مركلا لعن دبمادحن باصأ اذا -برلا نا سابعبان زير نب كلدعس

 انث لاق مبا ىنث لاق ىنالا 0٠م دحلاهءلعمقأ هنمجيخاذاو عداتسال اوكا :الو ماكنالو
 سلا ملو وويل مرخلا لد مت اندح ل جرلا ثددحأ اذال اه سانمعؤب !نعرانيدز# ورع نعداج

 1 1 دج و لو 2: ل1057 7135 لوك بسجن 7من راج جي ووعيس 22: يهمس وب جو هوو بس «دومماو لازم ع يا ههانجب يطب كج تح ج7 و بج ووجب وص نبكي روس تنور ور وج روسو

 ريا ناك نم بوطقسنالاون حلات لنك وذهناانآثلاثلا قومةعطقاوعطق نمو 22( عبار - (ريرجئبا) - ؟ )



 ضرالاوتاو مسلا 5 قا مول:

 اهدوحودعبالا نكعالتكم ع ركتو

 اذهو ىرهلامأ اهامد لت

 عاقبلارئاس ىلع اه ةيس تقي
 ىاّساثناكةال صاف ءاك-:نالو

 اعتب لاها ضن

 معن يذلا ءاوأ ميم ةروسف

 ضطلأو ءامبث الا عي نابدأ

 مدآ هب رذن م ينل نم ممل هللا
 دالؤدص لا وادحاو رب ةوقفلا

 غ مهتابقتناك و لفالبق 5 نماهل

 ذوتدب لوأ ىه نكت مةعكلا

 ىناثل الولى املاح اند سانلا

 مسو هيلع هللاىلهىنلاتأىور
 سانلل عضو د صمم ل اون علم

 س رعملاتد مث مارا رصسأ !لاعف

 ةنس نوعن رآلاق امهنس 7 لئسف

 لوأوه هل لاهال - رد 0 نعو

 هنكلوتودب هلق ناك دقاللاقتدد

 هتيقاكر ابم ساذلل عضو لوأ
 نأ ل_ءارةكربلاو ةجرلاو ىدهجلا

 هذ_هرك ذنمىل مالا ضرغلا

 ىلعءصحرثو ةليضغلانايبةيلوال
 هانبلا ةملوالرعثاءالو سدقملاتس
 2 رالاناك ناوذوصتملا | ذه

 انب وراك اضنأ ةلوالا كتوم

 نماضبأ ةرسقبلاةروسفراغت 1
 تبساالئاضفنئران الاورارالا

 لسياجلا برلا هئانبب سمألا نأ
 ميهارباهيناب و ىل. اريج سدنهملاو
 هنأ .هنمو ليعم«اةنناهذمل تول للا

 تاريح طءهموتاو عدلا اا لك
 تاولعلا دعصمو تاك ربلاو

 كمم_هاربا ماعم اهنمو تاعاطلاو

 ىصخلا نم عمامة اهنموم ىجي
 ىبرب ةنس فال ”آننمهناف هفراجلا

 نانا ؟ةئامع ةةس لك ىف

 مهاصح توعبسس مم دحاولك

 ةاسىف عمجا اولامالا لانهىربال

 , نملك نآرا الاف ءاسدةوةديدش حاب رب هموأ ءام ل يسمن ا ارخجاهىلا برب ىذإلا عض را نسدلو ريثك ريغناك ) لاو

 ْ ش مسدد نال رف موللاق لسو لعدم لس هتاىورامجلوقل اذهت حمل ذتسدنو (18) هر دب ىبءرم شل تناك م لبو وهيدب لع

 ا سن

 ذب 0 0 23 2 0 0-6

 0 ا ةعمنورخ ] 00 0 دش ره ملا مذا عف ةمعك لاق

 انريحشأ لاق مهداعوبأ انت لاقمل سمن ىلد نم رص كاذ لات نمر كج ذ رانا |نمانمآن كي

 تاكو د نمو هلوق ىف دعج نبى نع ضايعة أ نيدايز آم لاق بو ريكا ملسم ن ثقد رر

 نمو نسا !اودهاحتو ريب ولا نب 'لوةباوستلاباندنع كلذ ىفلاو دالا لوأو « رانلا نم 01 لافانمآ

 مابك هنمجم رخ هنكلو همف ناك امانمان اك هياذئاع هيلا احل نه ءريسخنم هد نمو ذ ىنعملاق

 لد 0 0 ه5 هيأ ناك تاويل ١ ادم فج 9 ا ني

 1 عليج قافتاللمتم. 000 (ننمكعنمامو لئاقلاقاف ههنمب رع ا

 ه«فم«-ارخاةةصيلاو 5 ةتاامناو 4 ذاب رعد وب ال هناق هيذاع معهريغىفهنربرح تناكن منا ىلع

 لاقو همجي ورمللاىلاهدةذوهعنم عمرطض» ىلا ىلاعملاعنمءذَتغس ص مهضعيلاغفامبهذخال

 هلعهلبادحةماقاىلا لصون بلا ىناعملا نم هحارخا نكمأ عمت مهحاوخاربغكإذاةةصالنورخآ |

 فالال هناف هس قداطاناص 1نماماف «ذمهحارخادعبالاهيف هملع رخاةمافازثا ريغانلق كلذ افاهعم

 نللاق ناو انغسوامىعاهمكح > ىلع عمجت لصأ نيلكسملااتاك ةدحلا هيفديلع ماع , هلأ ىف ع.جلا نيد

 ند هياص 000 سرر ب ريقسا اذا تيبلايذئاعلا يارا نالتالدامو لدا

 0 لشد نملعجدق ل جوُز,عهنلاناب تررقأ دقو راب هذ أو هل دلة مانالزلاحمردلا

 نيمدقتملا نم 1 لبق ناغاةدسذا مه يح فئاخللاىتعمرب_خنم' الاى عمو

 اهيهيلغشيح واهأن اةشحافو أاهباصأ ةرب رح نمهيذئاعلا جارخنا نا ىلع ةمالاءا12نمنيرخأتملاو

 اعاوهعم مال سالا له ًاونيمل-لا ماما ىلع بح او همزل عهد الع بارخالا ىفاءمضعب هنمةي ومع

 اسمح ري همن هح ارا ر رو<ىذلا سلام عضغن لاّعثهنم 30 رع ىذلاس سلا ىفا وقلتحا

 عمهيف هيد هدرا ا منال نمل ذاع اامودم اكودءاولاوهيةسوماعطاوهتعي ايمي لا

 ىلابعم لكب ب> او هب وعلا ع ني ا م اا :م+منورخ 1 لاقو اهنعم رج عمه كلف اهضعب

 اهرحترب رح وأ هاص ا د>- نمت يبل ايذاع نوف هل هلل كد نا ىلع ع. مهجلانماعاجاناك الفا اوخالا

 هئمهيدحاوخاز وجيئذلابسلا فاو ا هءلعهتماها نين مؤملا ىلع هللا ض رفا مةمأقالهنمهح اوخا

 ه«-مزاىدلارملا هيلعا اوعي ىحهنمدحاوخ اهبماكمأ ١ ىعم ىأبهنم ؛بارحا مهمامالو مهلمزاللا ناك

 لدكورع قا تان و لبق انبي دق امىلعج ران نمديلا اج ناك اذاهذماحراخ
 هدودح نمادح ع هضل 1

 هالو وبخار هاطت دو كلذ ماهبااص عشوم و ةعد لح نم شلح ن مدد ىلع

 ولاذئاعناةمالا عنج نيب فال خالو ةلكمم مارب امرحاك ةند رملاتموح ىلا لاق هنا م_سوءيملءهنلا ىلص

 عاج !نمترك ذامالواوهيفهب وقعلايدخ اوت ١ مسوي لع هبا ىل ص ىننلا مر هتمْزلة وعع نم ذاع

 ها براس رع تمل هب : ومع نم هيذأعنم لعةض ماقال مهاربا مب تالق

 هانا عقب م انعأ ايتو نب عاملا ىناهتلاضئار علو "تأ عاقبلاقسأ

 ااا ل 0 اكل ىج 2 ةارو كلذتمالا لعف نمان رك داادملا

 هيناك ام ن.ءاووذ هباذثاع همز ةبوةعنمهسلاأ احن تاذككلذناك اذاه هناك امانمآ

 الو هلتادري_غوهز ثم هنمج ورك تاوأ هب ورخلادعب فو ىلاري_هداغاو هنمعب رك ىّب>

 كاد ىنعي (اليبسمبلاعاطت سا نمثيبأ اج سانلا ىلعللو ) هلودلب وأن ىلوقلا ٌّه هشوشه

 لج



 ا 0 لاقربعنوبأ ام لاق مزاح نب دج ئه د َ . الاليم هيلا عاطةنسا
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 اهنمواهخ ذا#ىلاتاسواذاةثءلاا تع" (19) فرخنتوة عك !!قوفرورملالرثتر م زاوبش تسخن 1
 ا و د 2 ل

 ءامطلا فةداضتملا تاناو لا نأ

 هضم تاو ىد ذود

 لعن ملفا هخاكس نمأ اهموءامظلاو

 نرخوأ ةيعكلا مدهاملاط نائبا
 دّقف سدقملا ثنءامأو ةماكسلاي ةلكم
 ةصق وةيلكلاب رصنتع همدله

 اهعضو هى“ ىف دوس ليغلا ب ادكأ

 هيلا يلا ما اراه: جفال سلا 2 نءعاطت-ان 0

 فلتداو عض طوملا اذهىهنداعا٠ نعىغ ءأا_عهاذعم نمانلق امك ىلعانلل دو ع 1 !ىنعمىذمامفانس دوو

 اهتءاطتسا عم ب ىلا لبد ..سلاامواليتسة لا اطتسسا٠ ن*ىل-و 500 وأ قلب وأتلالهأ

 ل2 مك لافراشب ندمت اني دص كالذلاقن 200 'ة[-ارل ودازلا ىه مهضعب لاش جحا ضرف

 دازلا لاقالسس هملاعاطتسانمهنعهللاىذرباطخللا نب رعلاق لاقي رحت اان ريخ أ لاقركثبا

 دازلارانب دن/ ورعلاقلاق مب حن انريخأ لاق رك نبت انث لافراشب نبا شاص ةل-ارلاو
 هلوقىف سامع نان ع ءالاوغلا» نكران و و لاقبي ركوتأ انئص ة]>ارلاو

 اهعضوىلاعت هنااهئموُرب زعلاءاشنا
 عطق هنااهنمدئاوذل عرز ىذريغداو ى لأ حلاصئي هبادبع اذ 0 , 0 0 : لاق الد 0 0 0 9 هن 2 ةءلاوضالا 0 -_-

 هدب هن دسو م موح لأ ءأحر كلذن مدان اليبسلاو ال. 0 00 0 هلو سامع | نعىلءنعتد واعم
 ن رمضنلا انثلاق لأ نب دالخ اني دع هبه ع نآريذ نم ةل-ارودا زنك هلنوكي ود.علا ثدي

 هبيلاعاطتسان « هلوقنعريبجن د يعس تلأسلا ىلعلاهنبادبع بأن عليا ..انرمتأ لاق لمعت

 انم لاو ناذس ئءدمت / "من دع هملالمدسلاوهف مهردةئاعلث كلهن مسامعنن !لاقلاقالسس

 نيد ْئ دج هل>ارلاودازلا ل_.سلا لوي ءاطع تعم« لاف ناةءنب قا نعمصاعونأ

 نب انافالسس هيلا عاطتسا نماماىدسلا نع طايسأ ان لاقل غلا نبدحأ انث لاقنيسملا
 تامقس انث لاقميعنولأ انث الاف مزا نب دجأو ىن“ ملا وس دص دارو هإ_>ار ل .دسا!لافق سابع

 مزاح نب دج-أ انمص هل-ارل ودازلا لاقل دس هيل |عاطتس سأ نمر يمد نب لعمس ن 0

 دس جنبا اناث مص ةل-ارلاودازلا لاق نسما نععيبصنب عسب رلانره_تألاقميعتوبأ انث لاق
 ج سانل ىلع هوتي . الاهذه ل سوميلع هللا ىلىنلا ا رقلاقن سلا نعروصنمنعرب رح انث لاق
 ةهلاقملاهزهولئاق لتعاوةل-ارلاودازلا لاق ل.ل ام هنا لوسران لح رلاةفالسس هيلا غاطتسان هثيبلا

 هللالوءر نعل ذ.ةءاورلار 5 :كلذفاوافامود م سو هرلعهنلا ىلصهللالوسر نعت ور راما

 ديرب نب م.هاربانر يشأ لاق قازرلا د_.عانرمأ لاق يدي نب ن اسحلا انئخص مم سوءيلع هللا ىلد

 هملعهللا ىلَص دلالوءرىلا ل-رماقلاقر عنا نع ثدحي رع نب دا. بع نب لل خش تعمج» لاقىزوملا

 1 لاف ةغيذ وأ انث لاق نان-ثيدمي ندع هل_>ارااودازلا لاق ليبسلااملاّقف ملسو

 لد يع نءدابعزب دم نعىروحلا هاربا نعنايغس

 رش انث لافةدعسمئثدنج (ثدص لا لاو دازلا ع دل | ىلا ل. بسلا لاقالمبس هيلا عاطتسا نم

 هتناىلءالااواكوةءال هاو نم
 هيلاىح كلذك هنوكعم هنااعنو
 دارا وتوعد طا تار 5

 مظعأ نم هناو ممسوهيلع هللا ىله

 نمدح ا كسالن ا هتموت ان آلا
 تاييرط ىلا نول. عمسمنال ةربادجلا
 فيذملا عضوملاكلذ قييفايندلا
 تول نعارهطم في رمثلا ماقعملاو

 اهنموةيادأاممهلاباب رآدوجو
 لب ةرادضال سانلا اهرصقب الثآ

 اهنمو را زلاو ةدايعلا ض4 نوف أي
 رهغلا فرش كذب رهطأ لاعت هنأ
 لفأف تو. ملا ترد نوت

 هن اكفايندلا نءايبصأ عسضاوملا
 ايناللا ىفءار ةذلاثلمحلو وة ىلاعت

 ةرخ الاى مهلعج النيمالادلبلا لها | رمح
 ليقهن اك اهنمو نيمالا ماقملا لهأ ناي «سنول نع ةملاعن/ا لاقه ارا نر ىو سول 1 لاق لخضفملاز ا

 لا عضو مىفالاةبعكلا لعجأ م5 هللالوسراباولاقال. هيسدبلا عاطت سمان «تيبلاج سانلا ىلع هتاوسوء.لءهّللايلسم قالوسرأرف رد

 لعج الاذكفايندلا معأ عم نع مههارباثن ملسم انث الأف ارانب ىنئملاوىدقملا نام دول انئص 'ة[- ارل اودازلا لاق ل٠ 1

 نءثرملا نعقضساولأ انث لاقىلهابلالسمنب ورعزتةعس رىلوم هاد. يعنب لاله انث لاق
 توعنأ:لعالف جيف هللا تيب ىلاهغابت ةل-ار وادارإل هن ملاق ملسوءيلعهقلا ىلهىزنلان ءىلع

 ال .دس هيلا عاطتسا نم م تيبلاج شانل ا ىلعهللو هناك فلوق ل-وزعهللا نا كالذوانن | ارص”و أ دوم

 لبسي ىتاانعاولاويو حار ءةداتق نعدعس م لافديزي لك لافرشب 0 2 هلا

 دجأ انماط ةل-اروادازد-ونملاقهدلا ل. دسلااماهّللالوسرأت لحر وأ لئاق هللاق لسوميلعهقل
 قد»انءانعماشه نب لاله انث لاق ىرصبلا ضادف ئءداش انث لاقىذمرثلا نسللانبا

 تألم نم مو هيلع هللا ىلص نال وسرلاف لاق هنءهننا درت ااط ىآ نب ىلع نعبر ا نع ع ىنادمهلا

 نم تيب اج سانلا ىل هيو هلك فلوق هللانا كلذوان :رصاوأ ديل يحن :ل->ارواداز

 ةمحم نع لا بلقىفالا فر عملا ةبعك || ت
 ةكيىذلا ثيل ةكس ىذلل اذدلا
 دال لع ىهو فاشك.لا ىفلاق
 تتاركنانغلةكب وةكمر مار#لا
 بقتعبا يرالو مزالةيرمضومارو

 امهحرخت براد ءابلاو ىملاهسرف
 اردت قو

 اماوةكمن طمأ أ مسني ١ ةكب حاصلا ىفو

 هجراذا هكر مهلوت نمةكب قاقتْسا
 دم تبا رمهضعب لاهةد ”ةردها<ثو رقابلا ىلع نب د لوقوهو ف اوطلافن اوجد وأامفن روك انت. م ممالث هريبج نب ديعس نعوهعفدو
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 لجرلاىديذينهأر مارعاضعب مهضعب كنس هنال* ,تددسا ماناوعدل ةذاوعفدأ تءهذف )0( هي ذب نين صان رثىلصا ر :ا.لا ىلع نءا

 | ارا اىدي نيب ل> راو لس وهو
 اذ_هىف كلذ. سايالو ىلصتىهو
 لاق نملوق اذهدكؤد و ناكملا
 فاطملان ال دحسملا ذوم ةكرنا

 تاكيعالو ماحدزالا فو 'لانه

 ىلءلدنةب الانالتربلا اريسغ ةكم

 ئثلاو ةكب فلاح ثلا نأ

 تبع ىل ةوهسفنلاةوراغم نوكمال
 ىأةربابجلا قانعأ كى.هتامئالتكم

 الاءوسب رابح اهرقي مل اهقدت
 اهفاَعمءافةكمامأو هقنع ثِقدُنا
 سرت كما ِكإوق نم

 بيع-# ىصع:ساوهنفام صتما اذا

 لكم سانلا ينصت منال كِل

 اهضرأن اك ائامةللورطقو بناس

 0 ل .ةواهءامصتما

 نعت: هابااوتومعلاو ضرالا
 نمكعاءاك ضرالان اك اهم
 تنباامصو ىلاعت هنا مت ةكمءأم

 ام نيملاعلل ىدفو اكرام. .هنوكي

 يا فوت هنا متنا

 رب دَعَتلا نال فرظلا ىف نكّسسملا

 ىعسيف لءاعلاو وهةكسس ىذلل

 اماةكرملاف ءانعم امأو رارق“سالا
 ءاعبلا ءاوريملاةرثكوديازتلاو ومغلا

 لرب دقف مادوتدثْئشلكو ماودلاو
 ىلعهر دص عضواداريعبلا لوب هنمو

 تويثل ضوحلا هبش ةكرما او ضر ا

 لزب م هبوب هللا لرابتواهف ءاملا

 لسا كرابمتيبااولازال
 هدمل-فكعوم 100

 رغكتوناوثلا نم هلو >- فاذو

 هالص ل سوهيلع هللا ىلصلاهنوفذلا
 فلأ نمل ضفأ اذه ىررهسمىف

 مارا رعسملاالاو اوساهف ةالص

 روربما عل 5 ملسوهباه هبا ىلسلاقو

 رضوا: نجلاء ربل

 الوز كرملابةام ىلارباو دلاك ةرو.هريغا مما ىرمعلواةانك او ضرالاراطق أ[ قتاولصا !ىاهبلا نيه .وثملا فوغصو

 | ندم اميامح هل ارلاودازلا لاق هلا لينسلا ام هبا لوسرانلاق الحرت ان سلا نع دعوة هاتف

 م سوهبلع هللا ىلصىبذلا نع نسحلا نعةداّتق نعداج اذث .لاقلاهملان نجاحا انث لاقراشب

 كلذولاقهلالوصوال ةقاطلا محا طعناك ءراااهعاط:سااذاىذلا لممسلان و رخ 1 لاقو هلثم

 نمقد رطل عانتماب ه-ءلالو دولا نعرغ ا[ اههدوجو عم نوكيد قو بوكر لب وىشأ !انتوكدق

 نوكي ناب ل->وزعهتلاهنيبامنيب أ كلذ فناد .الفاولاف كلذ ء.سش ا امو لاه ]هب ولئا+ ل اودعلا

 2 ئنملاب توك دق كلل ذوهند» , ومنين لثاجالو عنامريغب هنلا لوصولا ثا ذو ليدسلا <« !!اعيطتسم

 انث لافراشب نيدمم (نيثص كلذلاق نءركذ ثا|ذريغو بكرملا,نوكي دقو بكرملاهزوعأ ناو
 ىلعهللو هلوقريبزلا نيا ن ءلحر نعد رك ىلأ بدل اه نعن ا. فس لاف ىده.٠ .ن' نجرلا ده

 انريشأ لاق بلاط ىأن ب ىلع .اث ص ةوةلاردق ىلغلاق السدس بلا اطتسسا نمتيبلا ج سانلا
 اياش تاك نافل -ارلاودازلا !لاق 3 اتا ٠م هل اوقف لامضا نءربد : وجانرمخ أ لاقدي

 أس انلاهننا فاك لثاق هلل اتفدتدح ىضقي ىن-هبقعوملك اب هسفنوحاْؤإ نأ هماعف لآف 0

 هيلعب< كلذكاوبحولوملاقلطنالهتناوهكران تاك أ ةكءاناريممهشعبل نآوللاغن ثيبلا ىلا اوش

 هغابي أ شدجو نمءاطعلاق لاق برس انخأ ل اقريكب ندم ان :لافراشب نيدحم يخص 8

 معنولأ اند لاق مزا- ني دج اي ده اليبسهيلاع ا.اهتسا نم لجوزعهس الاف الما !بلدو لاذ

 اليبس ملا عاطس اع نم تيباأج سانا ىعهنوت» . دة دم ع ساق لوس ان لاقى اهوبأ انث لاه

 نسل انعدابع انث لاقىنجلاركبوبأ انث لاق نانسنبد# نمط هنلاءرسبامليدسلا لاق
 كاذلا#نمرك ذ ةمصلا كإذ لا لسا نورخ 7 لاقو الييس هيلا عاطتس ادق هغلس د اش داحو نم

 نحرلادمع و: ةدحاولاق مي هارب انت ىث :ماوكسملادبعنوّلاديبعنب دجتو د جز ل ا[ دع

 رك يردن رمان نب ليم >حرم» ةانريحأالاق ةعبهل نب او رس نةوبح خم لاه ىرغملا

 معلا لد دسلالاق اليبسهملا عاطل أ نم تنبأ اج سان ملا ىلع لبوة ا د ل سابعن/اىلو«

 هللو لحو زعهتلالوقىفد زنن الاه لاق بهوني!انربخأ لاق سون 7 اعنورخ 7 لاهو

 فتاكنارلاةنالج اودس1لاوةةغنلا ف ةوقدحو نملاف ال سمبل عاطتسا نمتدبل اج سانا ىلع

 الامدح الود سملا تناك اذا لامىف ة هو ةهلزاكت او 00 سياق ملا ميطتس الامه دسح

 ريبزلا الوش لاق ملوقراوص !اياندنعكلذىفلاوق ا «ىشعنأ فاكن النولوةب ةو الو

 جس ايلا رطاد تاو تاك ذ ؛ قد رطاابرعاا مالك يف ةلسساانالةفاطلار دقىلءكلذ ناءاطعو

 جلا ضرف«بلعف ىبثملا نعفعضوداز وأ قب رطىف ءامةلفو أود عوز معوأ ةنامز نم هن« هل عنامال
 ىناءملاهزه ضعي ردع جحااعبطم نك, مناف كل ذب ىنعأ ال. .هس اداحاو ع نك مناف» قادآالا هب ز<ال

 هسلعةردةلاود كلذولاةعاطتسالانالهعيطتسالواق رط هلادعالنثوهف هيلعاهانغصوىتلا

 ليبسلا هيلا عسيطتسيالو قرط ريغوهف كل ذربغ وأن رك ذىتاا يا سالا ضغبب هن ءازحاعناكن مو

 ضعب عا ضرف سانلا مزلًاذاصصخ ل لج وز. عهللان :الاهغا اغا مةصصلاب ىلوأ ةلاقملاهذهاناتاغاو

 امافتد الامومعباليدسءيلاعدظتسم لك ىلع ذفهنع الذ طرف طرق س هسبلا ل دسلا ىج.طتسم
 اهريئاسأ ىفرايخأأا مناف هل -ارلاودازلا هناف كال ذ ىف لسو هيلع هللا ىل ههنلالوسر نعي ور ىتلارابخالا
 لهأ ءارقنمةسعاج كل ذأ قن محل اة ءارق ىفءارقلا ف ات ناو نيدلا ىفاهلث؟ جام >الاز وم الراظن
 سازاا ىلعهلبو مخفلاب جهنم رخآ ةعاعج كال ذأ رق وثدنأ اج سانلا ىلع هللو رمسك-! اي فارعلا وةددملا

 نءمادحأرثملو ةيلاعلا لها خفلاور ين لهأ ةغارم_كلاو نرعال ناةفورعه ناتغل امهوتببل اع
 هن ان صام الا نيتغالا فالتدا نمانرك ذامريغ» ريغالو نعم فام خباقرف ىداةسس رعلالهأ

 ةفرعملا لهأرأ 0لوقاذهو لع رو سكم ع اورسا حوت غم عا ىنعمللا نسح لاق لاف ىافرلام !ثهوبأ

 نادم



 ل

 اذاهنأ عناب رم هرام+و:ءئارو 1( مهرأرم» ًاوذم_ذق م مواقوأ: واءموحاورأ صادم نيادملاءالؤ هنيبامن له هنأ كش
 ىلا ةفاصلا حاورالاث / تهحون

 مهداسحأ تلة نس او ةفرعملاة معك

 راوفأت لصتا ةيسحلا ةيعكلا هزه
 ناعملماظءو هرونحاورالا ك.ئاوأ

 لاغقلالاقو .ىفةيناحو ,رل ءاوضالا

 ىفرك ذامهنكرب نوكت نأ زوح

 نوكيف ئثلك تارم هيلا < هلوق
 ىتااةسدقملا ضرالا ىلا هلوّقك

 ماودل بت ريلااب رسف ناواهسقاذكراب

 نمةبعكلا كنت الهنأ كل الذ
 7 رلاو نيف تحماعلاو نيغئاطلا

 ةرك ضرالا ت تناكاذاو دودسلا

 دحاو ىبعب ناتغلا ممن نم .ةصوام ىلع نيعمجت مسيار لب هنوفر عن مهمالكى عمو برعلا تاغأب
 فالتداالو مالسالا ل هأ ةءارق ىف نيتض.غّدبسءانناك اذاني ارقل'ناث1ذةءارقفف هيل اوه: ىذلاو

 1 وأ حلا نمءاملارسسك,ىندأ نين ءارقلاىأبف احلا ىحتان ءاجدق نان ءارقامهف هريغالو ىنعمىف امهنيد

 ضفحخ عضوم ؤهنأف عاطتسان ٠ هلو ةعمىبا ا نمامأوهنءارق ىفبا وصلاسيصف ىراقلاارقاهكف

 الف هحتييلاج ىلا ال بس س'ذا! نم عاطتسانم ىلعهللو مالكلا ىعمتال ساذاانملادءالا ىلع

 كادرشرن نالها 'الذ صرف هيلع ىذلا اا سس <. دال نم هلوقب نيد نم للم5 سام 1 ارك دمدَعت

 ىنعب ( نيماعلا ن ء ىنغهللا تاق رك نمو هلوق لد وأن فلولا ُُق مهعي تود سان لا صعب ىلع

 هل عو همم نعو هنع ىتغهللا ناف هب رغكوهركذ ذاق دتيب ج ضرف نءهلباهمزل أ امد نمو هاذ ىل+ كلذ

 دضاولا دبع انث لام نجلا دمع :١5 لاهراتس عا ايم ان سنار لل يل ١
 رغك نمو هلوذ ىف سامع نب ! ع نعابوس تم تعيس لاو دلال ايد رع طرت يع حا زنا

 جا اانرمخأ لاق مه 1 لاق ممهاربا نب بوشعد ئمدص هسءاع ضرغي سدل هنأ م معرنملأق

 ريب موتا اف رض رش تا لكو هب رغكو عاد نءلاق نيملاعلاع نعىغهللانافرغ“ < نمو هلوقىف كاملا ن حراس و>وءاطعنع

 برغموأ مهريغل ريصعو نيرخ 0 هيد نملاق ءاطع“ نعةاطرأ نجاحا ن ءمشه ا لاقنجرل'دبع انث لاقراشيش,ا مي
 ه>وت نعةمعكااواخ الفءاشعوأ هيلع سد ميلا نا م ءزن+ لوغي ناطقلانارع ان لنج رادع ا لاق راسنا انئدص

 نع ىغهللا نان رفتحح نمو هلو ىف نسم! نغدامع نع ولأ 1 لاقتناء سثءد# [ ايص

 ولأ انث لاقورعزنبدجم شده رفك كاذفاع اعداد ناىرنالو هركشأ نم لاق نيملاعلا
 ا ب ع أن رفك نملاقر تكن مو دها < نع عمدت ىلأ نبأ نعى سي : نعمصأع

 !نافرغكن مو هكوةىفدهاعن 0 رشي لأن عض سول نبق <. انريخنأ لاق نإبد

 دا اذ لاقدسأ نىلع» اذث لافىبثملا نئتدص هللاب رغكهيحاب رغ نملاف نيملاعلانعىفغ
 ل د نمشيبلاج سانلا ىلع هول وزغد لوف نسملا نع ناسح نب ماه نع

 ىلأ نم! نعلش انث لاق ةغبذحولأ اذ” لاق ىنثملا يدع امحاو هيلعورب مل نملاقر ةك نمو

 عرسال هناء ادقتعم نوكيا نأ اذ ىنعم نور 1لاقوع ايلافرغ نمو دهاكت ع نع ع

 نبا ان5 لاق مهاربانءبوةعب مم رص كل ذ لاق نمر 3-5 ةب وةعالواعاهكرتب هيلع ذاالو

 ةبعكلا ءاقياضأوتتبلا اهملاموق
 نينسلانم اذولأ لاا هذهىلع

 هنالذ نيملاعلل ىدههنوك امأو ماود

 ارد هنالوأ مهدبعتم و مممأبق

 هللا لصد ىدصو عئاصلاد و>و

 تايب الا نم يبقا مسوعبل#
 ةنجلا ىلا ىديهيهنالوأ بيحاعالا و

 هلاقىدهاذوأ ايداهىده ىعمو

 م ا
 : 0 ترطييتأل طيز عج نءعئغهللانافر 2 هلود قده ات ع نعل_.مئبدشادبع ْىت لاق مب رح نب !انرمخ لاق ة#بل

 لعد 0 نبق ص-اانريخأ لاف نامب يدل +ادمع الع دق امتامدر ملدعق ناوارب رب لج ناامو هلاق نيلاعلا

 ص ةدللع دارع ن
 7 0 ا 2 0 مزاح نب لجأ دع ع امدرب ل دعق ناواوبمرب لج نااموهلاقد-ذ': مح نءعيرجت اند يقسول

 0 2 : 0 0 ءرطم ا ل 6 ام لاق

 هن5 لمده >5 هل يفاع قاعتم ربع

 و و كلذ داحس 1 0 . . عب ها 9 ا 3

 ماعمو جف كلذعمو تائيب تاب ٠ مرصع لاذ هوست هناون وعرب يس ا هك رث نم لوسراب
 «وو رأنح ذا عض ىه اربا ََ

 0 0 نعىبةهللاداقر 2 نعدو سامع نب أع نءىلعن دن : واعم ىت لاق ملا صثء هللا دمع 5 لاه ىنُم ثا

 0 2 5-4 هلل - .

 00 0 5 1 7 هللأب رك نمو. كلذىتءمنورخ 7 لاقو امئامهكرئالوارب هرب لق هنداب رثكن م لوةب نيبااعلا

 000 0 0 اناما لاق د_هاكثع نعءرو صام نعرب رح نك لاقد_.ج نبا انيرص كلذلاةنمرك ذ رخ ملأمويلاو

 00 00 رخ "آلا مويل و هنلب رغك نملاقرفكلااذ هام ني لاعلا نع ئيغهنلاناف رفكن مو هلوق نع:
 زم لكو 0و 6 0 4 ارك دلي را ان لاق قديم نينجراادع ان 1 8

 للا هياح هندا او هن دقو 0

 ءلاعتو هتايحومنداراو هنر ل سيات 1 0
 اذهةوعاف تانددملا ةماشمنع يذلا كاع بثك لجو عهننا نا سان |ااهيأ ا. لاقف مهلك تايدالا لهأ مسو< م ء1ءهلنأ ىل_صدلبا لوسر

 ياا ل 2 7 7#27>7772لجلا هلودك ع جلا ظفلب هنع ريع لل“ لدإا

 م ركل! ضعب ةنالاوتي ا ن عك اىلاا مف هصوغوتد ”ءا_عدلاو ردلاف مدقلار ًاتالثاب ١ ىلا اهلا لع تاياماوةمأ ناك مب هار ,انا



 4 ف ل 5 4 1 "56 7 يبا ا وف -؟

 0 عسا ةرثكم ملغ و ةصاخ م هاربالت :.[ءا دنألار ئاس )ا : رأث نودرث الا اذهءاغناوق ةهب , ؟ضعب نوذ
 حجاح زلالاق ةران تشل نم افولا ك1 رعي 1110 247. اال اب د الو ...٠ ...... ...: دولا 11111311 1و7 3175 زجر 101.1. ولاا كات ا

 ةمن نما. ما تاك هإ> د نمو هلوق

 تاوةلإ+لا هذهوتان الا ريسغت
 ُُط رم

 5-3 ح نذر غمر دقت هنأال ءازسو

 تاندنتاب اهنق لمق هن اكف ىنعملا

 ةيآءف تلقولك لد نمنمأو
 هانعمتاك انهن اك هإ تدنمتنن

 اذهو هد نمنمأ ةنه ةناهمق

 ع 0-0 02

 نأ ىلع قيمدحوعت رعب ريسغتلا

 هماعهللا ىل ص لافاك عج نينثالا

 ةعاجامهقوف افنانثالالسو

 اوهصتخا نام ناذه نآرقلا فو

 رك ذىوطوناتءارك ذلءدو

 تاب الارثاك: ىلع ةلالدا مهرب

 ماقمتاني»ت اد آه سف لبق هناك

 اممريثكو هخد نمنءأو مهاربا
 «.لعمللا ىل ص هلوقهئموامهاوس
 ثالث ايند نم ىلا ببح ممسو

 قىبعةرقتلعحوءاتلاو بطلا

 لاّعفَدُت الثلا مع نممسجنمو هالصلا

 ناو هإ_تدنمنمأو مهاربا ماعم
ةمدرلالاقوهح سانل ىلع هني

 ما

 ٌكساْناا نم هماقأ ام امويع مقتاربإ 1

 ا تاب الاي دارلاف

 رفعجولأ ًاودهاجتو ىلأو سابعن:ا

 ىل_عةنيبةيآ ةبيتقةياورف ىندملا

 هدحو مهأرب ا ماقمنوكلدبكوت

 4 فالتخا ص دّع

 ذاو هلوقىفةرس ةيلاوروس

 ا

 ىلصىنلا نعكور الرانلا نمازما

 للس>- | 5 ىفتامنم مم سو لعدتبا

 هنعوانما ةمايقلا مون ثعب ني رولا

 امهفارطب ادب موال
 ذئمولا سلو نوح !.نث ىلع لسوميلعهنلاىلصدننالوسر فقودوع مني. نعو: :,دملاو ةكمانبةءامهو:ذجلا فنا رشنيب وأ

 لاق لامس هيترغ 0 000 هو ةل> او 0 ناو ل

 00 ا ع هوبأ ٍ لاق مع 0

 ئمدص هذعىبغهللاناف قاخلا مهاربان ءناسغس 1 لاقةغيذحوأ م لاه نا: نب دمت

 رخ .الامويلاوهللاب رغ يتسم نمو هللا لوق ىف ل سو هيلع هننا ىلص 0

 نءاىومة مركع نع عمهم ىنأ نبا نعى سد م لاق مداءوبأ مث لاقوريئبدس#ت

 لحو د زئاق نو سمن < لاملاتل اًءذا.: د مالسالاريغ ادب نمو لجو رعهْلبأ 00

 دعقو توممو ومما ل نيملاععلا نع ىنغهللا نافر 1ك نموال.- دسهبلاعاطتس سا نم تدبلاج سا !ا ىلعهلبو

 كلذلات نمرك ذ ميهاربا ما ةمقىجلات ان "الازم رفكع مو كلذ عم نورخ 0 راخخلا

 ًارقذ نيملاعلا نع ىغخمهللانافرغ نمو هلو5 ىفدب رز !لاقلاف تحد د لا مدع

 رغكن ملاقر فكن موالمسس هيلا عاطتسا نم غلب ىت أر قفاكر ادم ةكيب ىذلل سانلل عضوي لونا
 امم رغكدةفةوق هكتناكواءذغناكو ع ملاذا نولوةد ك سدا نيملاعل أع نعىغهنلاناف تان ال1 هدم

 لاقو نيملاعاانعىنغهنلاناف ل->وزعدشالاعف لعقنالو اهب رفكانافنيكرشملانمموقلاقو

 1 نعداو "انت لافر رضاار عولأ ؟ايرمخأ لاق مسمن هللادبع تب مهي ب رت اعنورخآ

 تيبلاب رثك نملاف نيملاعلا نعىنغهننان افرشك نمو هلوةىحاب ر نأ نبءاطع نعةبقب ىلأ نب بيب

 انث لاق نيسحلازب د انثمص كلذلاةنمركذ توعى ٍ-هابادكرثءرغكنورخ 1 لاقو
 كوأو# رذ ووك جمع هن ع امدجو نذ رقكن ماما ىدسلا ن ءطامسأ قم لاق لضاملا نب دج

 هننانأف هبو-ورك: اوكلذ ضرذ د نمورغكن مو ىتعملاق ع نم لوةكلذفباو هلابتالب ءوأتلا

 ىلءهللو هلو: ىقعب رغ تح نمو هلوةنالهيىلوأ شذ :انامغاواع.جنيملاعلا نعود نعوهنءىنغ

 توك ناب 1-2 جاب رفاكلان هاريس ن و < نامال.- دسدملا عاطتسما نمكدبلا جِج ساخ اا

 هدأ ر فكان او رفاك هللا «بلعهللادض رذ نم ىلع لا ضرغب رفاكلا نا عمهريسغن ءاريخ

 هر عج لذ د تر للصلاو 6-1 هس 0 دوخحا

 0 داتفلوقلا
 ليثارم .!ىبدوبيرشعما. كذب »ا رسل ل هللاو 8 ”!نورغكت نمله ايلق)
 مل --وهيلعهللا لس هدم عرفك ن مدبتكن مل جوز هللا لن أع ةنايدلا لكني نمرثاس نم مهريغو
 ىلا .هريغو مكم هك ىف ادت هان أ ىتلاهنلا سدح نو دعست م لوةبهللاتأن 1 , نو داع هون دع و

 هع 6

 «ةلصنواعت م متتأوه من مكاذنودع-< ملوش نوما من أو .تجهتوبنو.قدضب كل تن دق

 دق 2 هروحح نمةفرءمو مل -ءىلع وسر وهللأب ر هك !!ندمعت هج مح امم عهؤانث ل-رحاف

 /باع لالهأاب ىدسلان هالك ام لا تذل نيد ان” لاقنيسحلا ند (شدص
 وأ 3 لاف ن انس نيدمت 0 ربو مالو دا 1 تآهللاثاب ا تورغكت

 نولمعتام ىلع دن بش هللاو تاي ا,نورغكش ل رامكلا لهأ اب هلوقفنسحلانعدابع انث لاقرك
 نمهنأ ليدس نع نودع: ل باكل! لهأ يلق )هلوق لي وان ىفلوقلا 31 ىراصنلاو دوهملام هلاق

 يدوم رمشعمأب هؤانث لج كلذب ىعي (نولمعت ملفاغب هللااموءادهش متنا واجوع اهنوغبت نمآ

 قيرط نعنواضت ملل هب هللأ لمبسن «نودصت هللا بتكي قيدصتلا لني ن * مهريغو ل.ئارس أ

 ءاحامو هلوسر وهللاب ىدص نم لوي : نم .1ن «تاسعالا له او هنا. لوآو هئاسنالاهعرش ىلا هت ميشو ليا

 ثان دثأع ءاموغبت هلوةىفناتللا فلالاوءاهلاواح وعامل تنوعت ىعل ومار هللا ردع نم هد

 وعاد !!لوقنماحو ءاهان وغم : هلوذ ىنعمولسسلاثدن ًاتلاهثن ا ولمس - لا ىلع
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5 5 

 , : 2 ترا 00 02070 5--- ا

 020 100710 نيت عوج تح مخ م ناو او نيج د اا

 7 ار الا ودب لاا ”يدهلملو 5 ا . ١ ب د ا ا 77
 لطب 7 حل ١ 1 لا اا ا للا يا يف جل ا 7-00 0 ل 0

 يي

 لا

 دلل

 م 0 للا نك

 تا 35 دفا 9 1

 ادعومسم أ هتدعاودة كنناك د هندحو ىت>هيغيتامو لاعب 5 سادسا ىدديعوهو

 - ئغبا اولاق جمهغّتباو هملط ىلع نع اودارأ اذافهغتنادا راذك 3 الاعهياطتامو كيبمل» ىتعت

 اذ_هنمدروام عجن ذكو: !ءىنعأ ىنيلحأو بلخلا ىنفك !ىنعع ىبءا-الاقبإ 7
 مءؤانث لج لوب ىدهلان ءلالخلا كالذي ىنعبامنتاو لملاو:والاوهفجوعلاامأواذه ىلعف عوذلا
 ميرخو هتماقةساوه ننس نعاجأج وعاهنا نيدنوغبت هلوسروهلاىد- ص نم هللا دنع تودصت

 لوب اج وعقملا ليبس ىلعوه نو هتنا نيد لهال نوغبت ىنعملاناك هلهالىعملاو ليدسلا ىلعمالكسلا
 مالك-!اوزمدلا ىئدوالا هلوأر سكت ع وعلاوةعحلاوىدهلا ىلع ةماقت سسالانعاغ ز وقحلا نءالالد
 ءاد.+م. ىبعب هناف ءادهش من ناو هلوقامأ وماق بصتن مئىثلكوتا انّهلاو طئااىف ل. .ملا هلوأ متن ب وعلاو

 أ لوعي نولمعتاعلفاغ ابوك :5 ىف هنودعو هنوا*# قدح ل.سلا نمه4-:ءعنود مدت ىذلا تاىلع

 م ىحولاسعأن كاذريغو دابعاهاضربالاهاهوا معت ىبلا لاعأ نعلفاغب هللا سدل
 نم ني . الانيتاهتار 5 ذدو راجعي زادنم دوعلد ىتحوكل كل ذرخ ود وأ هاهلعتبو .ةعلاي

 تاز مظعبادعمهلك واف هلوقىلا !مهدعبت اب . الاودتاتاب اء نورغكست مباتكلا لهأ اي هلوق

 نم ممتاهاسىف هلع اوفا اماوعجاريل حرز حلاو سوانا نمنيحلا نيبءارغنالا لواحد وهلا نمل جرف
 لوسرٍباحأاضر ل ءوو هيل دوو لعنام هلق ركل ذ هلعشب هللاهفنعف مالس الا دعت ءاضغلاوةوادعلا

 ةياوزلارك دفالتئالاو عامجالاب مهصاو فالتالا او ىارتفالا نع معاهنو ميس .وه.لعدللا لص هنأ

 نب ساش مه لاق لس نيديز نعاغثلا ىنث لاق قع« نب د نعال سانت لاقديج نما [نم'ض كاذب
 نمرغن ىلع مها دسحلا دي رش نيم سلا ىلءنغضا اديدشر غك-ل مظةيلهاملا ىفاتعدق اش ناكو سبق
 هطاغذ هيف نو دقي مهعجدق سلكت ىف ب ر زدللاو سوالا نم ل وهيلع لنا ىل_صهلنالوسرب ا *2أ

 ةيلهاملا ىف :وادعاا نم 2 مهوب تاك ىذا دخي مال ال ىلع مهيب تاو قاصر وا غلاو عاملا م وام

 نايا ىةرساهرارإ نما مم هّوام عمجااذامهعمانلام هنن اودالسبلا هذ م ه5 ىب ”الم عمادة لاّعف

 ضعب م-هدشت و هلق ناك اموٌتاعب مول مه درك ذو مهم نس ااه مهلادعالاّعف هعم تاكو دوهيلا

 هس.فرغظلاناكو بر زحلاو س والا هبتاتتقاامول ثاعبم وا ناكو راعشالا نم«4سفاولواةناوفاك ام
 نينا نمنالح ربت ءاو ساو اختنا ص راوت اذ دنع مولا ماكتف لعففح رزان ىلعسرالل

 نمل“ ىف د ًارخد نب راب>و سوالا نمت ردا نب :ةراح ىنبد أ ىلق رة نب سوأ بكرلا ىلع
 اولاقون اهب رغلابضغوةعذج ن"الااهانددر ناو متْش ن اهبحاصأ امهراسح لاق مالواقتف جرزالا

 تءذنافشائلار واحتواجلا او رذنةرااةرهاظ اوذر دالقاا كر دعوءحال_سااحالسلا اناعفدق

 مسوعياع هللا لصهنن'لوس رذلل هلق ةناهاج ا تايمر يلا ياعم كا اهطعب نسوالا :

 ىوعدأ هللا هلا نب 1مل ارمشعمابلاعذ مد هءأح ىجح هب هناكأ ٠ نمزرحاهملاز م4ه-غم٠ نمي اجره 1

 ةلهالاضس أ منع هن عطقو هنكمر 3 ًاومالسالاىلاهنارادهتادعب يروظأ !نيدانأ او .اهاهلا

 نمةغرتا منا موعلا فرعفارافكه لعمل 1 نوعحرت م . هي مل اورغكلا نمديك قنْتساو

 جر زيكناو سوالا نم لاج رلاقناعواوكتومهيدبأنمحالسسلااو لاف مهودعن هديكو تاطمشلا
 ودعدك مهنعهلبا 10 ادق نيعيطمنيعما بلد عومباعشا ىكسدق'لوسر عما وذا اًضع مهطعت

 هللاتان ١ 0 0 :م باك لا لهأ ا عنصامو سدو نب ساش ىفهللالزتاذ عيد امو سدو نب س' اثهلزا

 لزن أو: الاحو عا متو وعم نم 1 نم هللا لمدس نع نود ماكل لاما يع د.هشهنلاو

 3 اوعئصاماو ءنص ني ذلاا مهموق ن ماههةمنأكن نموردتعد ننرا هل 1 .5 نب سوأ ىف لجو زعهللا

 اونوأ نيذلا نم اهب ؛ رفاوع.ظتنااو 2 نذلاا يأ اية ءاهاذ ا ص آن م م سلك ثلا ساش مولع لخدأ

 لها هلوقب هب ىبع هنأ ل .ةومظعرا ذعمهل كماوآ هلوةىلا نب رفاك تاعاد عب كودرب ب ناحل

 لك عشب بام تاتو هدب نواح ردملا )ع 6 نار هةلاكم ههوحواغلاأ نيعبس ءاكم را اذه ن مؤ ةعّوملا هده نم هللا ث 0 ل 9 7

0 

 / سل 0

 ةكمرح ىلءرميد نم مل_بوءيلعهللا

 منهج هنمتد_ءابترا م نمةعاس
 جب سازلا ىلع هلو ماع قيام ةرياسم

 هفدرأ ثدملا لئاضفرك ذا1تيباا

 امهالكود 4 ةغلرسكل!اوزاخلا

 رجح ذلاومذلاو حدلاكردصم

 لمعلا مسار وسكملا ليقوملعلاو

 عاطتس !نملحتوردصمحوتغملاو

 ىيعملاو سانلا نمل دملا ىلع ضمه

 ءأ* ازجلاوأرم_ىلناو نع فان“ ةسالا

 31 دود اوهيلع هل .فأم 2 0

 00 0 ١ ا 0

 هن اكن املا ىل_ءاعفر هز ن 1

 -- 0 سانلا نم لبق

 يمضلاو ءعاطتسا نعمه مل .هفثديلا

 ةعاط* 0 ثلا هبلاىف

 دب الاب يفاشلا باع جتحاوميلا

 خو رن َن رومط 2 :راقكسل انا لي

 ن.هؤملارعب سانلا نال عئارشلا
 نأ مصئالناعالا مدغورفاكلاو

 م وهعل ١ اذهل اهم :واض :راعمت روك

 دمعت ناعالاب فاكمىرهدلانال
 ةدك طرش نأ عممسو هيلع هللا لص

 5 تدجاو لصاءريغ دمععناعالا

 ىذلاءوضولا نأ عم ةالصلاب 0

 0 عع شل 0 ةدك ط رموش

 ع 3 ”هلزتعملا ار وهج تح او

 قلامال اتا لدم ةءاطظتةءالانا

 معمل نم ناك-ا لعغلا غم تناك

 هلوان , الذ نعال اعيطت#ب سم نس

 قش ا كلذو و وكذلل 3 ةاكستلا
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 فيلكت هناللاكوهو لمن ىلا عادلا لوص-ل.5ةلعفلاب ارومأ هنوك ناامارداع 1 الك -مزالاضد ا اذهناب ةر ءانألا هلاج ا ىاغتالاب



 ٠ 9 0ي-7 4
 ب 5

 ا اموت الثأاستو
 قلاع

 دارالا اوةردعلاب لعقلابو-ونأ

 7 اوهنلا في.اكذلاهبح و ىانيال

 ف عرسشلا لصاب بحال علا نأ
 نءعقىورال ةرحاو ةرضالا رمعلا

 رم

 فال سباسنبعرقالا ماقف

 همم يش اهماوامعتمل محو ولو

 رثك اآسحدقو ع وطتفداز نذ

 رذنلاك ضراعلة داو هسه رام

 قالطالا ىلع ملا ةدعلو ءاضّلاو

 : رفاكسلا

 نآقوالز وخلف ءاكلااهق

لاىصلان ءو نونحلا ن عمرك
 ىذ

 ىورام امه - دئنمحو ريال

 هنا ىلصىبنلا نأ سادعنب !نع

 ات ةحىف ىشو 51 سحب ع مسوهيلك

 تلاقفاهعم ناك ىصدضءت ذاق

 هللاىل_ههنلالوسرل اًعْدِح اذهلأ 1

 رباح نعقرخا  تالو : مسوءبإع

1 

 نايي-ملاو ءاسنلا انعمو

 0 ونا. دصلا 011

 طرتشاالو هتالصو م

 ىل- ءدئاز ط رس“ ةةرسامملا ةاو

 هرم“ ابم حصن القري ديه احلا
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5 
 رمش ةرييغلا عبار تعباك دلانالول كل !هلدىفاوءوقو رمتعاةرر تجر را

 لحال اوسر ةءدم دمرهظ داك ياش رمد عيعسوت ارش هكر س ب لاا

 مهلأسن م مه رامتشاب تاك هللا لمنس- نعمهدص ناو ىراصنلاوتاد ًالاهذه تازث مادأ 1 وهيلع هللا

 م مهمتك فت «'نوددعالم أ موتك ىف :رك ذتود< لهل سوميلع هنأ ىلص دم هبا ىن صأ نع

 ىدسلانع طامسأ 8 لاق لضفملا نب دجحأ م لاف ني_سلا نير انئرص كلذلاق نم

 ادم نودحت لهدحأ مهل أس اذااوناك احوعا منوغبت نمآن م هلا ليدس نع نودصت مب الا لهأ د
 انث لاقدي زب انث لاقذاعمنب ريشب ادع اكالهاج وعادتاوغب و سانلاهنعاود صفالاولاق
 هللا ىننعو مالسالا نءثودصت لو اون هللال مسن عنود د" مباككلا له انهلوق اوق ةداتق نعدعس
 ىذلا هلا نيد مالسمالان أو الو -رادس#نأهقلاباكن منؤرقتابقءادجم م +: اوهنلأب ع نمآنم

 انث لاه ىب 1| ٠شرص ليءالاوةاروتلا ف ماهل ذعاب 0 سياج ا ال

 انث لاق نانس نيد (يثص هو : ع: رلان ءهسأنعرةعحفأثهتادع انث لاققدءا

 دوهملا م هلاك هني ال٠ دم عشودصت)ناكلالهأا لفل 5ىف نس انعدامع انث لاق ركن ولأ

 لس 0 ةهلالذا ا ىلا سانل ااوادعب نأ نودي 7 وهّننا ل هس نء نيم تملا اوداصب نأ مهام راصتلاو

 مكناسمكت هينينمؤملاهعابت !نمتوعنعو لل ع نءعنودصتملدوهملارشعمآب ىدسلا هلافامىلعتم الا

 امأواك الهاد# نوغبتاحوعامنوغب لمبسااوهل اوقلا اذه ىلء دمت واكبتك ىلا منودحت ىتل'هتغص
 اهزك ذىلا ل دسلا ىبعم نأ نم دق هانس ىذنا ل وُأتلاَو ه هناو نال ذى لا اوةالاوهريغتاو رلارثاس

 نذلااهأا») هلوقلد وان فلولا ُُق تا + د هيءاجامو مالسالا عب 0

 لل !١ هى املا ( نب رفاكسح - ات كردب ٍباكلااونو أنيذلا ماع 0

 اونو أ نيذلابو جوزهللاو سوالااونمآ نيذلا :اهيأا هلوقب ىنع مهضعب لاقذ كلذ. ىنع 0 2 سا

 ىنعنيذنورخ 7لاقو ملأ نم دي زنعهربخ نمل بقانر ؟ ذدقامىلعدوولا سدق نب شاش راكلا

 توام !نم هريغنيب ومندب مال الك-ل!ىرحىذلااولاق م منار يغإسأ نبدي رلوةلثم اوئم 0

 م رح الذل نك ىراصنالاة منغ نب ةبلعث مسهمفاز ارمغمهي ىدوهملادحؤ ولاتَةلاراوج

 اوعيطتنااو :مانذلااهيأاد ىدسلا نعط ايسأ دك لاق لضفملا ن دجسأ ان 1

 ناكئىراصن ١ اةمدغئ ةيلعث فثل ازرتلاق نم رفاك مكن اعادعب كودرب باك !ااوتوأ نيذلانماقي رف

 تمهد ضعب ىلع ,م ضع لمذ عاشت. نم ىدووهي مهن ىشف مالكراصنالا نم ا

 نماّعب رفاوعيطتنالحو زعهتلا لزنافاولتاةمف حال سلا اول م نأ عب ر زدلناو سوالا نم تاتفئاطلا
 اندلع ترغكم نلتتفاف السلا تام نالوةب نير فاك يسناغادعب مكدر رب باكل اوقوأ نيذلا
 قدها نعب رعالادمن عنا _يلس نب , رفعح انريس أ لاق فاز رلاديعانرمش لاق يك نبنسحلا

 نينطب راصنالا لئابق عاج ناكل اق باكلااونوأنيذاان ماقد : رذاوعط" ناا اونمآ نذل اهيأاب هلوق

 ىلص ناب ومالسالاب مهملعهتلا نمىت>نانشوءامدو ب رحةملهاجلا فامبنيب تاكو دج رزشناو سوالا
 لسحر و سو الا نمل رانك لاف مال سالاب متيم اووهتي,تناكىِتلابرحخلا هنا اعطاق |سوهيلع نأ

 تناك ىلا ةوادعلاو وامهمايأ امهرك ذيل زب موس ااجىدو مامهعمو نادي نادعاق حبر زون نم

 لاق ضعبل مهضغب ف صو حال سلاب| او-رفنهموقازهوهموقاذهىدانف لاقالتتق ا متابقسا ىت> مهندس

 مهنيب ىشع لزب مف مسوهملع هللا ىلصهننا لوسرءاش ةئب دملاب مون دهاش لسو هيلعهللا ىلص هنن الوسرو

 اهأايئالذفنآر ةلالجوزعهننالرتاق السلا اوعضوواوعحر ىت- - م .متكسفءالو ه راو ءالؤ اوهىلا

 اهيأايب ةي الالي وأتف مظعب اذه هلوقىلا ناتكلااوتوأ نيذلا نماقي رفاوعيط7نااوتمآ نذلا
 ةعاجاوعطت ناهنادن#نم * ملسو هيأ علنا ىلص م منن هيبهءاحا,عاورقاوهلوسرو هيأ اوقدد نيذلا

 دعب ودرب واضي هنكنوصأد ام مهنماوليقت ةل_.كئالاوةار وتلا له نمراتكسلا لحتش نم
 1 قل او رج 0020972702:

 نذاوكحلااذه ط



 وأابارمو_نماوايقي ووهوصصتني نأؤانث لج مهاهنف مب ردنع نمكءاجىذلا قا نم هو ةةدصو
 رمشب اًسياط اك ضغب ودس-و شو لغ ىلع نوواه:همسهأ مهنا هركذ لات مهاعن وةروشم
 نماب رفاوعيطتنا اونمآ نيذلااهيأاب هلوقةداتق نع دعس انث لاقديزت انث لاقذاعمئبا

 م ًابنأو ؟رذحو نوهمناك مهفكلاهنبامدق:دقنن رفاك كنا عادعب ودرب باتكللااونوأ نيذلا

 فيك لالضلا ةدسسحلا ءاد.ءالا مهماف كس غن ىلع مهو ذصتتتالو كن: دىلع مهونمت بالف مهئلالض
 م-ههنللاو كئلوأ مهسغنأ نءاو زعو مهني دفاو ريو مهاسراوأةةو وهمس اورغك اموق نونمتأت
 عسسرلان عمسأ نعرتعس أنبا انث لاققصسا انت لاقىنأملا اًنثدع :وادعلاوةمهتلا لأ

 هلوسر مسفو هننانان 1 ؟كلع ىلا: متنا وتو رفكت فيكو) لجوزغهلوقل: وان لوقا ه هلثم

 نونمؤملاا هجن ورغكست ف.كوهوانث لج كلذ نعي ( مقسم طارضىلاىدهدةفهثلاب مضتعل نمو
 ىلا مسلع هّنلا سدح ىنعي هنلاتاي 1 ملع ل مانو مكراقعأ ىلءاودنزتف هلوسرب وهاب سنا عادعب

 موعدي هباكىا عمدت مدع ىزا ةح ةلوسروكفو ل_سوهيلعدلا لصد سنن ىلع هاك ىفاهازأ
 اف هرك ذنلا عت مهل لوي لالضا اوىئلا نع اهني وداشرلاو ىدهلا كرمي و قالا ىلا كلذ عبج

 ناك: لداجرمأ ىلا كءوجرو مبا ىلع كدادنراووكدن ةوبنكدو كب ردسنع مكرذعمحو
 مموةلعف نا كلذ لعفاطىلعةنيبلا ناب“ الاوةصضاولا طا هذههيفو مترغكو كلذ متعجار مثنأ

 ملع ىلا منو نورفكش فيكو هلوقةدانق نعديعسس انث لاقديزي انث لاقرشب انثدص

 هللا ىل_ضىضف هللا ىناماف هللا باتكو لس وهيل عفن ىلسهّنناىننادجو ناني ناس أ «ةبن الاهتناتادآ
 هتيصغموهتعاطو همازحو هلالح ه.ذ ةسعنو هللا نمتج رورهط أ نيد هللاءاعباق هنا باتك امآ ويلسو ةيلع

 كيسة: وهنلابابساب قلعت نمو ىبعب هنافمةّتسسم طارصىلاىدهدّقف هللا مصّتعن نمو هلوقامأو

 ىلا هب مقتسسفةجوعمزيغة مقسمة هو مضاو قي رطل قذودقف لوي ىدسهدقف هتعاطو هنيدي

 ىتث لاق نيسحلا انث لاهمساقلا انثادع يمتنع زوغلاوهلناباذءنمةامنلاىلاوهنناىذر

 ًايشعناملكسف عذملامصعلا لصأوهنلاب نمؤي لاق ىدهدشف هلا مصتع نمو هلو رح نمنع با
 فىدزرغل الوقهنمو هبرمصةعم هب عنتمملا اوه؟داعوهذ

 ايان ناث دخلا ماعأاماذا « مت ىنبنيعداعلانباانأ

 ىشعالال اوةهنمو ماد عهم>ارىلا لحرلا هيتس ىذلا سال وماضعلبعلا ل. كلذاو

 مَع لكنمذخاو * ىرسلا ل بط آس دقرملا لا

 هئمال يح تعكنعا او تالف نمهّنلا لبيك تودتعاهزملاّشب نامالاوةمذلا بادسأ نامسالا مصعلاب ىعب

 ءاحدةواغنجم 57 لبع اومدتءاو لوز غلاةامءابلالاخدا نيتخالا مصفأو هتمد*ءاو هيتعدتعاو
 : رعاشلا لاو كمتئدتعا

 الام توصتعا مر ىنشتساو وع هلثععاملالاتي زا تنأاذا
 هيتقلعتو ماطخلاب تلوانئو ماطملا تاوانت مهلوقريظن كلذوءابلا ل تديلو [لايحش ثمدتعا لاقذ
 ش رعاشلالاقاك تاتو

 اامردنتقرافدقوثنأو « رزتمتاذائشان ادنهتقلعت
 اذهىف هتداعاازه ركفودهاوشت لبق ىذما_هذ مالمسالا هيىبعم هنآو طارصلاوىدولا عم ند دقو

 فدكصوهلوق «:ءناكجر زخلاو سوالا نيل بةلار واح بيس ف لزن ىذا !اتارك ذدةو عضوملا

 جوقب رطلارطخ غلا لمعولاكضرغلا (107) نعد مةوعحلاريقغلا فاك ةولو ةبرحلاو ف ياكتلااو مال سالا ثالث ىلا دوغ 7
 ايف ل م 2سلىللا ت2 ت©ت؟آآ07 تت تت تت تت تآ

 هن ماتم ادقامل نيد > احل اوه و رذاك يب ردن ع نم ةيءاجاسعكزارقادعب 03 رل )بسر 0 كدصت

 رضحو:ةثملاضا رملالمكولاكو

 طر الس اة رج كلو دعما
 اغن ؟ةروك ذملا ةثالثلا ىلع دئاز
 ةءاطتسالاوة د الايةعاطتس الاوهو
 هسفند هترشاممةعاطتسسا ناعون
 عوذلا هريغب هليصع ةعاطتساو
 اهدحاةعب رآرومأ هيقلعتب لوالا

 امهر, نا_م-قسانلاو هل>اولا
 8أادِف اسمةكمنيد و هس نم

 ةل_>ار ددواذاالا يل اهمزاب الف
 نكي ملوأ ىدثملا ىلءارداق تاك ءاوس
 م سوم يلع هللا ىلهناىورامل

 جي اىلا لمبلا ةعاطتسارسف

 ناك ولعن هإ_>ارلاو دازلادو-وب

 كريم الثا هله ا ىملا لعارداق

 ىدثملاىلع ىوقلا كلامدنعو علا

 نادحو عمربتعي و ملا همزلد
 ناكنااضنأ لمحلا نادحوإ-ارلا

 «بقحلا ووإحارلا ىل كس ةسال
 ةيراجةداعلا مث ةديدش ةقسشم

 دجوناف لمحلا ىف نينثا بوكرب
 اكب رسدجوو ل قشوأ لت ةنؤم
 «مزلرخ الا تناحلا ىف سلك

 مشل ةظالير ادعم
 ةكمنينو ةن» سدلنم ىفاشلا

 ىل_ءابوةناك ناذر صقلاةفاسم
 الاب الفالاو يل اهمزل ىشملا

 قم لمحلا عمواهعموآهإ>ارلا
 ةل-ارلادو>-وب دارملا اودنعملاقح

 وأاكام اهله ىلع ردع نا

 ىل_-املاةرحاب وأ لثملا نهب ارامختسا

 دازلا ىناثلا قلعتملالم.ملا ىف اذكَو

 رقسلاىفهنلا جاتعامو4 تع وأو

 لهأ هلاك ءاوس هناناو هباهذةدم
 بذلالوأ مهلا ع حر ةريشعوأ

 هل ارلااذكو ناءالانمنطولا

 كلذلك ةقرذبلا ةرحأو باءالل
 عئادولادرو نولدلا عسسج اضقدعب

 ىلاذئنمح مهتقفن همزاب نم ةقفنو

 تنغلا قاخنا حاكنل !نومدعب ود وعلا

 5 - 1777 0 5 0 ٠ هب قلي بأ تسدو هنكسمد هو

 هنراج تلاطبا صقولو موج رنمقةنب وهيفرتم» لام سأز4 ناك لومبصتلوأهتئامزلهبلا جادت مداعون (عنبار. ت .(ريزجنباز “تم .)



 لابقتسالا ىفرةغلا فود ةرثعالو لاحلاىف ْهل-ارلاودارلل داو هال اهعبس فلكم هلا ةءالادنع 5 ا 4ناكوأ

 م ,تاوىدصروا اودعنم لا !ىلءنمالاوودع نم هعسبس و مت نم سغنلا لَ نمالا ) 0 مل نط ب ةماغ هش طرعشل ريسلو قر طلاثلاغلا قلعتملا#

 ةًأرملل عضبلا ىلءنمالاوريس"ى شب
 ةوسنوأ مرش وأ جور م ورك

 ةمالسلاةءلغ رثعل رهأاىف وتاّقت

 قلعتملاو# ةيادلا لعد 4

 ناهسف طمس و ندبلا ع.ارلا
 "هل ارلا ىل < كاس مسالا ىلع 8
 هريسغوأ ض را تااذ ن عفع«ض نأو

 ديالو ةرمتابهال عمطت سم ريغوهف

 - انث لاق بن ركوأ انشط كلذلاةنمركذ هللاتانآ مكلع ىلذمتنأو ثورغكت

 تا نعءعرصت ىل نعني صخ نغم راحت نع حابسصلا نب مب رعالا نع 2 و ١ ىلا نن سدق ذك لاو ةبطع

 ادرك ذذا سول جم هاجمت رهش لك ةاهاطافب رح مهد حرزخلاو وشسوالات ناك لاق سامع

 نورغكدت فدكو ةدكالا هذ_هتازنذ جالسلاب ضعب ىلا موضي ماةفاوب ضع ىتح مهني ناك ام

 لل طل تك اعلا ةمعئاورك ذو نيدن”الاوخ 1ىاهلوسر كفو هنلاتارآ محيلع ىلا من و

 1 متناوالان وع الوهن اع: ق١هللااو ةتااوذما نذاااهيأاب) هلوقل-» وأي فلوقلا قد 0 ”ةلاوخ1

 <تعاطهوءمفارو هاا اوذاخهللااودد ا هلوسر وهلناىدص نم هرسشعمأيهراذث لخ كلذ ىند ( توا تنم

 ةعضح ىأدنعو دئاف ٠ نم ىعالا

 لاق بيتس هناىورب و ةبلعجال
 ناكّما م طار 2 هديالةسمالا

 دعب امْزلا نم قس تاوهو زريسملا

 قائد ريسملا هنكع امةعاطتسالا
 ىلا باتحس'نافدوهعملاريسلا هبا

 مرثكأ ادآ هل-سم مول ىف عطغي,ت ا
 لبقةقفرلا تب وأو عا مؤلم
 دارسة

 حوردلاا همزاد مل هسق بو رخو

 ٌرمعلاىف علا بوو ومسهعم

 قوش الفر كل و رق الف "نكش وىمءبالف عاطب نأ |اوضظو«2 دود قد هنا ق-هصاعم ناذتحاو

 ةهولالا 4نوصاخمةءاطلاب انوذعذم ءرلن ول ممت :: اوالا هلوسروهللا تونمؤملاا بأ نتوءالو

 لاف نانس ندمت ايئرص كلذلاف نمرك ذ لبوأتلا لهأ لاق كلذ ىفانلق ىذأا وحن و ةداعلاو

 ىروثلا نري لاق قاز رلادبءانربدخأ لاقى بحب نب نسما انثو نا.ف هس انث لاق ٠ نهحلادمع انث انك

 كش وئسد الكر 5 نب ١ وىدعب 0 اهتلاد عن عة م نعدس ز نع

 نعىنادمهلاة يمن عدس زنءةءعش اذث لاق نجرلادمع انث لافراش نبا انئَص رغكب الف

 ىاد مهلا ضن عدد زنعةمعش اذث لاقرةعج نب رمت اذث لاق ىئاملانيا اياه هزثمدهللا دبع

 دس زنعاثل ثعفسلاق سب ردازما اذ: الاقيئاسلاو اوس ركونأ انئ دع :[ثمهتادبع نع
 لاما نيالا اذه لاق ئنثملا "مدح هلثمدوعسمنب هللا دبع نع ىناد مهلا |لدح ارش نب رص نع
 || نءرعسم انث لاق معتولأ: انث لاق ىتثملا امص هل_ثدهتادبعنعدد زنعرب رح انث لاق

 000 مو لاقر_.جناا ايئرص هإ_ةمهللادمغ نع نة انالادبب رزع ئدوعسملا قةحتو ةعاطتسالا ثمادنادنكل

 فآنع نايقس نب ىدي ع لاق ناذنسْن دوت ايمرص هل مهنا دمع نعدرص نعدس زنعروص:م ىلع ىصعت ام ىتح عب لوناكمالا

 الفرك د د ورغك الذ كثد وىدعنالف عاطب تأ لاق هبات قهتيااو#: |ثوعمنن ورعنع قدا دج لامو اب اشن اكن او رهطاالا

 هود نوومنب در#ةنع ء قدس ا ىنأ نع لسثارمءان نعفأ 1 لاق عسبكو نبا انئص ىبشا ىلع هناةءاورفف ةغض-ولاو كلامو

 نع ةرص نع "سه نع ورع امك لافةيغش | ل لاق ديعس نبى 1١20 اف ىثملاز با انثص ع اًدضب رفناىفاشلاةىروغلا

 لاق ئبثملا اًيئدع ىهش الف 3 را وىم عيال عاطب نألاق مثيحخنم عسب د رلا هريس أو ةرعجملا نم سجن دنس

 متين نب عسبرلان تبرك ىلا دمهلاو ب تعم لاء ضر ور نعةبعش ا لاق دوادوبأ 15 مئامريخ نم )وملعقه! ىلا يتلا

 انث لاهةغيذحولأ انث لاتىئألا ل هوحنرك ذذهناقت ق>هللا | اوة:!لحوزع هللالوةىف ءاضقل عسسة نس ةكمىلا جيرخ هناف
 انئرص ىصعبالفعاطب نأهناقت ق-هللااو ةثااونمآنيذلااهيأ اب سواط نعدعس نب سق نعل بش نامةنس ةكمتو يلو ةرمعلا
 هللااوقتا اونمآنذلااهيأاب هلوقفنسحلانعدابع انث لاقى نماركوبأ انث لاقنانسنبد# ةنس احلا ىلعاريمأ ركب ايأ ثعبو
 لاق لضفملا ني دج انث لاقنسحلانيدمت ئدص ىهغالفع اطبنأهناَقت ق-لاقهناقنق 0 اهدعبشاعو رجعتيسووبو مك
 | نا وعما نبدي اع ا«ناعدراصي دا نم ىدموملا ىلا ىعن ميلا مدعت م ا ىفةزئاا ماقةيانتسالاةاطتسا هتااوقنا اونمآن يذلا اهي اءلاقذراصنالا رمنيئموملاىلا نع مهلا مدقت مىدسلانغ طامسا انث || وهن اثلاعونلا امأو امون نينا

 الفركشد وى الفرك ذب وىدعنالف عاطنهن اة قدحامأ نوإ بم متناوالا نت رة ارعب اخت
 ارت ااريبائنا اهيأايةداّتَق نع مامه تت لاهلاهلان حاح ا لاق ىنثملا ئددص رغكد

 ٠ ميدصا؟كِلذ لد وان لب نورخ 7لاقونومإسم 01و 1 ةوقلب ىمسيالف عاطب نانا قحدلا

 هناقت قدهننااوقت | هلوذ ساءعننأن ءىلةنع هيواعم ىش لاق ملاص نب هتنادبع و لاه ىثملاهب

 ةدسع.تادانعلا ج1 و تاو |

 لو هنعج و عنا نال ةرانتسالا نع

 نوماس سب ةرماابملانعازح اعن وكي

 ىحربال ضم وأ ةنامز وأ ريكلاوأ
 لاق ىتخأ ألو يلع هلا ىلسم هنا لوس رابلا قفل وهملء نيا ىلص يذلا ىلاءاجال رنا سابعنب انعو هلاوز
 قسأوهذ ىلايعتهلاقخ يا هيسضاف تنك نيد كن ىلع ناكوللافاهنعجافأ عد < نأ لنسبة تن ثناهو يضناترذن

 790ج دج دحوم جيوع



 0 اريبك امد ىأثك ردأ ص | قهدانعىل_عللاعثهنناةسضا رذنا هليال أوس راىتلاف 7 4 نمذأ صا تاو.هنغ ءاَضَقلاِب ٍ 9

 ) 9( هزال تفاتسا اكسال كيس

 - عك .٠ 1

 موضع لاقفالعأ ةدحو سام ىه لهذا .الاذهىفر دال فان, مان واب اومهسفنأ

 ىنث لاقحلاصت هتادبع انث لاقىتثلا ( مح ثالذ لات نمرك < ىره

 نأةناقت قد ركلوت مسن لا هناهناقت قوش او هنا هلوق سابع نع ىل-ءنءمحلاصنب ةبواعم

 ةغيذحولأ انث لاقىئثملا سد اغن ؟[هنعهانرك ذىذلا هل وان رت ممداهج و دنا ق دعا

 هناقت قحهتااوةثااونمآن يذلا |ميأابضواط نعدغس سن سدق 5 نع ميغ لأن بانعلبش انث لاق
 ىنث لاقني_سحلا انث لاقمءاقلا (سدع نوما سم متنآوالانتوعالفاوعمط:سنمواواعغت ل ناف
 متنأوالا ننوغالفهوةنث و نالوقي نو سمه رز ًاوالا نتوخالو هلوق سواط لاق لاق ب حن نع اح

 انئدص ا اوقتاعف تاهو هيوستن 1لاحو#« نو تنم

 ااونمآنيذلا اهيأايهلوق ةداتقن علل عس ام لافديز 5 لاقرمشب

 اوه لا قف قل ضم ساعت ومنبع درس .دلاو ,فيغتقلا لزنأ منو سم متن :اوالا

 تيكا امك لاقى“ ا دله رم وةبيفاعو فيضع اهفتي الاه ذه تءاف_متعطتس "ساامهنيا

 متناوالان :وعالوهناغت قهنااو ةتااونم[ن يذلا هيأ اي ةداتق نعمامسه 5 لاق ىطامنالالاهملا

 عراب اهملعو اوعبط تاور تقاتل اماقل اوةنانءاغتلا ىف ىئااةدأ آلا هذ ها تسن لاق نوب سم

 لاق قس»ا انث لاقى ألا ”مدص ا اوءاطتساافةعاطلاو موسلا ىلع مسومتلعسا لسانا رك

 هده فتات قةناخاو ةناتازناللاف سأأن بعبد رلا نعهسأ نع :رفعح 2 نب هللادبع اذُث

 انث لاقدحأ انث لاقد_#ع انئص نارعل 1ىفىئاادن ' الاهزهتضستف معطتساامهتلااوةث

 سانالاق ظن لذ ن :روا بم متنأوالا ند وخالومباعت عستلااو لا اونمآنيذلا اهيأاب 86[

 نءالاهلاقبهونبا انريسخألاقسنو ومد متعطتساامهنيااوةتا لاف مم ءهلباهضسنف ازه

 هغاس ؛ وأ اذهردت فرعي نمواولاقديدش أ اس لافهناغت ق-هئلاو ل اونمانيذلا اهيأاب هلودىفديز

 ايست متعاعت :سءاامهللا او هنالاقذىك هرخالا هداهمءأح ومهنعاهتهمست مهلع كلذدتشادق هنأق رعامإذ

 انك لافةغين وأ ك لاف ىأملا م دصاك هلي وان نافنوأ. متن :ًاوالا نتوعءالو هلوفامأو

 مالالاة مرح ىلءومالسالا ىلءلاقن واسم مج ”:اوالا نو الو سواط نعدعس نن نسق نعش

 هللابابسأبا اوةلعتو هوان لح كل ذب ىنعي (اعيجهللا ليعاوم<تعاو) هلو لب وأن فلولا ُّق

 عيل هباتك كيلا ءدهعىذلاهدهعو هبكرمأ ىذلاهنلانيدباوكسةوءرك رك ذلاعت كاذيديرباعيج
 ماصتعالا ىتعم ىلع لبق ىضماهفان ال دقو هللا مال ما ستلاو قا ةملك ىلع عام جالاوةغلالا نم

 ىلا +لسوببن نال نما ىذا اشبال دو عنا بسلا فورم

 ةملعت ىد :ىشعأ لو هنمؤرعذلاو عزجلا نمةاضلاو وحلا لاوز

 اهلامحُك لا ىرخالان مترحأ 5 دل قلامباهر و عاذاو

 لس والا له لاق كل ذى انلت ىذلاومح دال لبحو هللا نملبحالا لجو هرعهللالوذ اودهنمو

 نءىبع#شنا نء ماوعلاايريخأ لاق مده ا لاق مهاربانيبوةعد وسد كلذلاك نم َد

 دا هو سا مريغ 0

 نتوعالو هناهت قحهللا او

 ورع انت لاق ىئأللا انكئص ةعاجلالافاعمجهننا ل معاوهدتعاو هلوق لاق هناد هوء.بم ب هللا دمع

 لاف اعيج هنا ليعع اومكءاو هلوقىفهللادبعنعىعشلا نع ماوعلا ن عمده انث لاقنوعنبا

 انرص كلذلاهن رك ذهيفدهعىذلادهعلاو نآرقلا كلذ ىنعنورخ لاقوة عاجل اهنا لمح

 | ىدا نتا ها رسام هللا لح او مصتعاو هلو 9 ةداّتق نعل عش 6 لافدي رب انث لاق رمش

 هسيف اى رصف ةباسشلا هلل لس#ت

 ةاك ْرلا قد رد:تكح :راسالا

 : رحالدجأ وةغشح ىلأ دعو

 ولد هسيلع درر نكحلو
 7 "زل ةةسغنلا بآوث ناك رحأتسا

 و ماب ناطلتاه نع طقس 9

 5 و حلاو جاملانعميحلا
 9 ااا ا ىعجلو#ي

 1 ةراحالاكى فاشل ا دنعرت 7 احاضاأ !اذهو

 كترحاتسالوقب تازو<الن كل

 نيالؤرحالاو هل ويحل

 هلسجهزهذ ةمولعم ن زوكت ”نأ

 روهجلادنع ةعاطتسالا ف مالكلا
 حوت نأردفاذا لاهذلا نعو

 كلذ ف 4لبقو عبطةسموهنهسغن
 ةكع ثتاريم مهذعبل تاك تالاقذ

 هيلا قلطني ناك ليهك رثي تاك أ

 جل اه يلع ب < كلذكةاوبحواو
 ريكحوالانم عاوفأ ب الافو

 سانلا ىلعهننو هلوقاهتم ظلغتلاو
 اهلاهن وكل وهملع هلبح/او قدىأ

 اوفرع اوس لا مولع ب 2

 ناو اوفرعب لمأ امفتمكملاهحو

 ضةدابعل : ميا لاعأ نم اريثك

 :لادبالا ىلع مالكلا ءانب اهنمو

 ' لوبالمصغتودارمللة شان وكمل
 ندر وصف ص رغلمادارب ١ ياا

 1 داهتمو تاهذالا ف هلارب رقت

 نءهسفو مك منم ناكم رغك نم نم

 هللالورلاهادهلوهبفام ظاغتلا

 جي لو تام ن « لس وهيل عهنلا ىلسص
 امنارصنوأ هدوم ءاش نا تولف

 مسوهيلع هللا ىلسص هلوةهريظنو

 رغك دقن ادمعتم ةالصلا لرن نم

 باظلسا لي ومو ىنغلا راهظاااهنمو
 ا لوعب ن اند هلبا مسار 1

 اس سس ا  بببممل

 0 نسر 00 000 ا صو دولا ا نيا علا 0 7



 المطل قرت ايتكك ىلا يأ .21نا اولاقد ووهملا ف تلزنا ما بدسملا نب دعس نع ىو رامددكو ول وملاب وحو مذدعداعثَعا ىلع هلج نم

 لوسر 6 0

 هنن م : اناوع 35 8 بلعبتك

 لوألا |[ كلادب ترغكو يملا

 لو هسيلاىلصن الوب نموا ولو
 نءو رغك نمو تلزخف هعجت
 نضصاقسل ان ىفةدرا ولاثد داحالا

 اوقع مل سوهيلعهللا ىلص ةوق ا
 ثدما !مدهدق هناقاوع الن لبق

 ىزرزؤ ةفاثلاىف ك5

 لبقاو# اوعمعالتآ 0
 ردسعتب ىا ه«-تبناح ريلا عذ

 ربلا ناح نمةكميلا -

 دوعسم نب !نعوهريغ و 1نمالا مدعل

 ىتشت نالسق تبلا اذها اودع

 ةباد امنم 3 آل ةرح# ةيدابلا

 ءلرتو ار2ينع :و:تكدلهى أ |!تعقنالا

 اورطونامادح مام !سانلا
 هنامنولصاتسنومهتب وقعلعىأ

 باطحلا ف بالا لهأ نءال هناك

 نو رفكت 20 باككلا لهأ اية لاقف

 قدس ىلءكتلد ىتلاهللا تاب "ب

 ر وهطدعب سو هيلع هللا ىل دمت

 دعب و أت اهمّسلا ضوحدوتانببلا

 جر ابوجو وةبعكلا هل يضف ةفرعم
 ميزاصن نولمعتامىلع دهشهتاو

 اورسحت الن بحول لام اهذهو هلع

 ةومنو ىلعاهتلالدوهنان اي رغكلا ىل

 ىلاعتهن يل وميلعمقا لهدم
 مهو مهلالض ىف مهملع ركنا

 نعنوددن مل لاقف مهلالضا ىلع

 تور سغملالاق نما نم هللا لس

 ءاقلاهننا ل.س نع مهدسص تاكو
 بؤأ_ةىفتاهمشلاو ل دابلا

 ديت تعانا اراكناونيمللا ةفعض -

 عنمو ممماتك ىف مو هيلع هننا ىلص

 يرو ااا راجل دال اونيإسملاة سلا ناءدالا لهأ أ لسو «.لعدتنا ىلص هلأ 41 .(

 ع

 نءرمعمانربخأ لاق فاز رلا دبع انريدنأ لاق ىد نب نسحلا اييئص نأ ا

 نءرزح ا لاقد جنا انيئادص هرم اوهنلادهعب لاقاعج هللا لب او ؟هدعاوهلو 5ىف ةداتق

 نيا ادا نوداني نيطامُس !اهرضخر ضتخت ط ارصلان الافق هللا دامع ع نع قءعش نعر وصنم

 لاثدمم (ثدع هلتلاباتك و ههننالي>نافدنبا ليعع اووكتعاف هللا ل. سن عاودصنا قد رطلا
 . 0 هنباباكسفهنلا لبحام اعجهّنلا لي اومكةعاوىدسلا نع طايسا نع لضغملا نب دج

 ًييرص هنلادوعب هللا لب دهان نع مد ىنأ نبأ نع ىسدع نعم صاعونأ انث لاقورعريدم
 وبأ 00 دهعلا لاه هنا لبيك ءاطع نعمي رحئب | نع جادت ىف لاق نيسحلا انت لاق ماعلا

 هيا لببح لاقهللا لبع او هكتعاوهلنادسعنعلئاو لأن عش مالا نععكو انث لاس رك

 هلو5ىف كلاضطلانعربب وج نعريهز ونأ انث لاق قدما انث لاقىنثملا "شاص نآرقلا
 كلملادمعن عرجت نب طايسأ 55 لاقى نب ديعس ايمرص تأ ارغلا لاقاعمج هنا لب او متعاو

 لبحوههنلا بانك لسوءيلع تلا لس هنن الوسرلاة لاق ىردخا ديعس نأ نعىررعلاناسهلس نأ نب

 كلذلاةنمرك ذدهدصحوتلاصالداو هكلذلب نورخ 7لاقو# ضرالاىلاءامسلا ن مدودمملا هيا

 ة.لاغلا أ نعم رلانعمسأن 6 رفع ىلأ نب هلنادبع. اند لاه قدما 5 لاق ىئثملا 0

 انريمخأ لاق سنون مدح هدحو هنن صالخخالا,او مدتعالوهناعجهنبالمعاومدتعاو هلوقىف
 7 0 أردو مالسالا ليلا لاقانخي جتا ل بح اوهكعاو هلو5ىفدب زضالاةلاةبهونا

 نءاوةرفتت الواوةرفتالو هلوقب هؤانث ل ىتعت 0 اوةرغت الو ) لحوزءهلوقلد : وأن ىفلوقلا و

 الس رمرةماطو هتاط لع الا فالث الا. نمهياتك ىفكيلادوعىذلاهدهعومنلا نيد

 اودز هن الوةداتك نعد ام لاهدي زب انك لاقرشد انئاصاك هم ىلا ءاهتنالاو لسوةيلع

 اهنعكاهنواهوكر رذحوابف مكملا مدقوةقر غلا كل هر كدو لجوزعهتانابلعهّنلاةمعئاورك ذاو

 الاَو ةوقالو متعطتسا نا كلها د ضرامكسفتالاو ضرافةعاجلاوتغاالاو ةعاطلاو ميسا !اىضرو
 فكأنع عب كاوخسسا نعرفعح ىلأ نب هللا دبع دي لاوقدعا [مي لاق ٠ رج هلباب

 م دص اناو ا اودخا هيل ءاوفوكومي ص الدخالا ىل_ءلوقي «بلعاوداعتالاوةرشتالوتيلاعلا

 عم-هنأهث دح ىماقرلادب زب نأهثدح عازوالا نأ ملاصنيةبواعم ىنث لاقحلاصنيهلادبع ان
 ةقرف نيعبسو ىدس>ا ىلع تقرئفا ليث ارسا ىنبنالسوه.لعهندا ىلس هلل 'لوسرلاف لاق كلام نب سنأ
 هذ_هاموهلن'لوسراب. لقفلاقةد>اوالا ارانلا ىف مهلك ةقر ةنيعيسو نيذث | ىلع ىرتفةس ىتمأ ناو

 ميركلادبع ئئص اوقرغت الواعج هللا لمع او مدةعاوةءابجلالاقوهدب ضيقفلافةدحاولا

 هر اقرلادي زن عدس < ىعازوالات عملاق سمنيدباولا انث لاقريعىلأن با
 ىعشلا نعدلا يآ نان ءىبراخلا انث لاقس : ركولأ نئرص هوك لسو هيلعمتنا ىلص ىبنا نع

 ىذلالال جام افعال اوةءاطلابكبلع سانا ااهيآاب !اب لاق هنا هني دمع نعك را ةنطق 3 تاثنع

 ندبجلادبع اناص ةقرغلافنويقستا مرتشوه ةطالناوتعا لاف توخركتام ناو هيرسأ
 لافةنطق نب تبان نع ىعسشلا ع نءدل ىأ نب ليغم“ ان ءديزت نيد مج انريسخأ لاق ىركشيلا نابد

 صحن لعا نص هوحخرك ذخ سانلا ايان لوي وهوبطت وهودوعسم نبا ثعم»

 ىرملاةنطق نب تا نعص أع نع دمعسن دلاجت ا لاق ماشهوب اريك نب هللا دمع انث لافىمالا

 | لب 7 فلولا ُُق هوك رك ذم هن رم أ ىذألاهللا لمح اهئافةعالا وةعاطلاب يلع هللا دبغ لاق لاق

 1 ىنغي (اناواهتمعن تعسف كب ,داقنيب فلا فءادسعأ منك ذا مياعهناةمعئاورك ذاو) هلوق

 نو رلاو تاوادعلا نم ةيلهاجا مهني ناك اريك دو امهدكو مهدهع مالسالا فل وخدلادارأن م
 اأو لومشلاونيداكى زن الام لك ىفءاوت اودسالا نعل يملا نيعلارسكد وهولد. وأ ل |! ىلع يصناماج وعاىأ ااجوعاهخوغبت لحتو هلثل اودوعرل
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 نيلوعشمىلا هن دعتدب رن ادرحالاو ) 1( لاملات غب لم ماللااهعم نكي ملاذا دحاولوعقم ىلء رم ءّدقب ونوبلطت
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 3 97 0 5 عال + مديل ىو ضعبلاقف يب واق نيب ًافءادع متنك ذا هلوق تيب رعلا لهأ فل: او مالسالا 1 7 -_- ا ْظ | هك ع ه .٠ .٠ عا م

 ريجكأاو اببط كل فتدعص ىا 520 10 84 00000 0 را

 0 ا "ان 1! ىلارئاع ىذلاير ياو هك واق يدها هود رمق من يكل هد ك4 جالا اور داو هلوةدنعمالكلا عطقنا كلذ
 217 41 : 8 3 .| ...٠ || ءادعأ منك ذاهلوقدف وكلا ىو ضعبلاقو ل. ؟نأ طئاخلا كيسمالو قتال ألا لمقهمفاوفاك ٠ . لي ملل بم ِ 3 : 5 1 1 - "0 عمو م 5 - 1ك ِ

 سائل ىلع نوسد منا ى 2 0 هلا ١ 1| : تعا 1 1 3 : 5-1 2 57 7 ١"

 اير ين «ىه معوق ا ]| تاداقلوقلانمباوصلاو ايداع ريت كل ءهئلاامعتاورك" ذا فوك ماا 7 لقوم دال
 000 00 0 30 عاطعنمريغ ءلعمليأ ةمع'اورك ذاوهلوقب لدتم وكب واق يب فلا فءاد أ تنك ذاهلوةنأ ىدنع
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 2 0 مكضعب لعف ميول نيد مالسالاب هللا فل هلوسرةعاطالو هللا ةعاطريغ ىفة.يصعاضعب مكضعب لقي

 رمدخا اب دعاك هيلعوك_ةماكعاةجاومالسالاة غلاي نولصاوتتءادعأ منك ذادعبان اونا ضعنل

 3 ولو نيبفل افءادعأ منك ذاجكلع هللاةمعناورك .ذاوهل ]وذ ةداتق نعد دعس انثدح ل اودي 0 اذث لاق

 هتلاوامأ منيب هيفل او كنب هيش اق مالسالاب هللاءابىت- مك غيعض كدي دش لك اي اهرف نوتحاذن م تنك
 ىنأنبإ انث لاققحسا انث لاقىنثما "مه ناذعلةقرغلا ناوتجرلةغاالاناوهالا هلاالىذلا
 لك ًايواضعب «ضع لقي ءادعأ متنك ذا مسيلعهللاةمعت او رك ذاو هلوة ىف عسب رلا نعءيبأ نعرفعج
 ةمعتلافاناوخا هيلع م-لعج وهيلع عج مح وكذب هنا او مال-الاب هللا ءأح تحك ةيعذ م ديدش

 مال سالاّد غلا ىهاه أ رت نأ ةب الاوز هم 0 ذىلاعن مهرصأ ىلاراطت الا ىلءهنبا معناىلا

 هوادعامنافءادعأ منك ذا لوز عشالاقىناامهتيبتناك ىااةوادعلاو اه طعوتملكعا_ةحاو

 برعلا مايابءاطعلا يعزت مالسالا ليقةيلهانلا ىف رز1ناو سوالا ن مني. انين تناك ىتلا بورحلا

 تناك قم نم الاقلاقة لس انث لاق دج نبا ادع ةنسةئامونمرشع مهند تلواطتا مما

 مدن مهم رحت ناكذ كلذ ىلءمهو مال الا ماقىبحةنس ةث امو نم رشع حر زتاو سوالانيببرحلا

 اغط ألح وز عهتلا نا مهب تاك امررحلاوةوادعل |نم منيب ناك موقب ععس لف ماو بالن اوشا مهو

 اوناك اممظءموظعوذاه انث لح مهرك دف لسوهيل هللا لصد هلو-رب مهني فلأو مالسالاب كلذ

 صعب نم مهضعإ ف و وأ طع مهضعإ لف واضع مهدعإ ةاداعع ءاهسأاو ءالملا نه مهتءل هاج ىفهمف ْ

 فالتثالا نم هيءاجاع و هيناعالاو لول عفللا لس مل وسرلا عاب او مال_سالاب هيلااوراصامو

 نءاهي مي الذ سناك واياودخا ضعي مهصعب ريصمو ضا*إ نءهمهضغب نمأو عامضجالاو

 نم خاشأ نعىندملا هدانق نب ربع نب مداع سا لاق قهءانبا ى لاهةمل- ا لاقدج

 هيعساكاذب وسناكو لاقار*هوأ أحاحةكمف هوءنب ورع ىد وخأ تفاص نب دب وسم دقاولاههموق

 هب مم“ نيح سو ه.لعدنلا لص هْنلالوسر 4 ىدصتفلاههفرشؤ هب سنو هرعشومدلا لماكلا مهيفءموق

 هيلعهللا ىلصهننالوسر هللاةف نامل ةمكح ىنعي نامل ةللاف كعمىذلاامو .و+.لعهتلا صوتيا
 ”ىلعهللا هلزنأ نارف اذه نم لضفأ من سح مالكلا اذهنالاةفهملءاهضرعذ ىلءاهضرعا ملسو

 تالاقو هنمدعس ملف مالسالا ىل!هاعدوتآ ارعلا مس وةملعدلياىلصهنبال وسر هملعالتةلاقر وثوىده
 لتقدق نولوةيل< موق ناكف جر زيللا هتلتقناث بلي لفتني لملامدقوهنعفرصن امن س>لوقلاذه
 0 لاق قدس اني د نعةملس انث لاند جنا اي دص ثاحإ مول لبق هلَدق ناكو سوهو

 لهشالادبعزب دس نيدو نا لهشالار..عىببدجاذاعم نم دعس نم ورع نب نجرلا دمع نب ني سما
 نوس+لب داعم نب سابا مهف له الادبعىبب نم .تفدعموةكم عف ارنب سنأ سشيجلاوبأ مدقاس1لافأ

 نعل لس وهيلعهللا لما دمت نا و

 دارملاوأ انباتك ىف ترعنملا كلذد
 قالا ءاغشا فكسغن أن وعل منا

 دوحو نم مل ىانيالام ءاعتداو

 مهقناسم لك نم مود أوهاسعف ب وعلا
 قع: الاحاح وعد وك نأ لك<و

 توعد اوناك منا كلذو جوعاذ

 ليقف هل ب سوهننا ني دىلع مسا
 !نيلاضدتلا لبس نوغبت مكسنامهل
 دصالىااهننا ليدس اهلا ءادهش متنأ و

 سايعنبا هلا لم لاضالاا هع

 تاز اروهط نودهشن مثنأوأ

 سو يلعن ل سدجت وبن ىلع
 ددل هنن ءاده متنأ وأ
 مداوقال ن وءبصلا لودع

 رومالا ماظعىف سس ودهشلسا و

 ناك نمناءسفو رامحالا ىنع

 ىلع رارصالا هلاك قلب الكلذك
 لالضااو نزكحلاو لطابلا
 هللاامو هلوقب مهدع وأ ملالضالاو

 ديسلالوقك نولمعت امم لفاغب

 ىلع ىنذالهتقب رطر كن أ دقوهديعل
 امناو كننع لفاغب ثسساو كريس
 ديهشهللاو هلوقب كوالا ةباذلا ملح

 كلذن ال لفاغب هللاامو .هلوقب هذهو
 دع ةومن رفكلانمهوزهطأ امق
 اهف اذهو لسوءيلع هلل ل
 لانت>الاب دصلاوهو هو رعذأ

 1 وغكلا مانعناكو ىدومما !سد:نبس اش نااضا ارباجو لسأن يدي زنعىور و ةم .ركعنع لالضالاولال ذا اليس واسع نوف ةرم هنن



 ىذلادعد او ةئجاوفاوذلاتش ثا كلذ طغت نول دق جهل رطل نمراصنالا نصر ىلع ره يلب - بملأ ع نعطلادب د

 مو مهرك ذب ومما ساحب تادومملا نءاباشصانرارقاوعمتجا اذا مهعمانلام لاقو (22) ةوادعلا نم ةلهاملاىف ممن 2

 سوالاهف تانتقامون وهو ثتاععذ

 سوالل بفرغلا ناك جرزمللاو ٠
 ضعب مهدشن أو لعغف يرزملاا ىلع

 ماكتفراعشالا نمه.فاولواعتاوناك ام
 اورتاغتواوعزانتفكلذدنع موقلا
 سوأن يما نمنالحر ئاوت ىت-
 سوالا نمةئرا- ىنبدحأ ىلغية نبا
 نمتلس نبدأ ر خم نب رابجو
 امهدحأ لاق مالواعتف جر رانا

 ن الا مددرهللاوتء ثنا هبحاصل

 الاوواعج ناقد رغلا ب ضغ واعد

 ةرهاظلادعومح السل اانلعفدق
 تعفن اواهملا اود رسف:ةر ملا ىهو
 ضعب ىلااهضعب ب رر1كناو سوالا
 ىناهلع اوناك ىلا مهاوعد ىلع

 تلزنف لاتقلل | اوغطصاوةملهاجلا
 اهب رفاوع.طتناا اونمانيذاااهيأ 5

 دعب كودرب نادل اوقوأ نيذلا نم

 ىنلاءاف تان. آلام ,رفاكجناعا

 نين داى + مسوس لت

 الف هنوص عفر واهأ ارعننيهَصلا

 مسوهيلع هنلاىل ص هنوص اوعمب
 اولعجو لسوميلع هللا ىلص هلاوتصنا
 حالسلااوقلأ غ رفالف نوغجس

 نوكمب اوثجو اضعب مهضعب قناعو
 ندا ميرخ لس نبدب زتباورفو
 نيرحاهملانمهسعمنوفهننا لوسر

 ىوعدبأ نيإسملا رمثغماب لاقف
 ذا دع رهط نيدانأو ةيلهاجلا

 هب عطدو مال_سالا قارا

 مشب ف لأ او ةلهاجلا ص أ

 اراغك هيلع متاكام ىلا نوعج زك
 نه ةغرباملا موّقلا فر ءقهتل هللا

 اوقلاف مهودعنمدكوناط.شلا

 اضعب مهذ<.قناعواوكو جالسلا

 هنباى ص هننالو اوسرعم اوذرصنا مح

 ةزكأ أ علاط نمناك امهتنا دس عنب رباجلاه لاق ناد .ااالوزهقالزافنيء لميا ل نومبلع

 مهلا س اخ را اواو عانس لوسر مب عمب حرز نم موق ىلع سا ؛ رةنمءفاخلا

 ثآهلياىلا مهوعدأدابعلا ىلاىب *«ن هللا لوسرأت [لاق كاذامواولاف هآ مل 5 لاعف

 سابالاعفنآ رقلا هلع الز :ومالسال امهار < ذمراكسلا ىلع لز'أ و ايش هناوك وكرمش الوهنبااو دمعت

 ةنه> عفارزب سن شدجلاوب اذ افلاو هلمثحا_مريخهنلاو اذهموقى ان دحامالغناكوذاعم نبا

 شابات صفلافازه رغلانثكدقلى :رمعاذ كل

 سواالا نيد ثاعب ةمعق وتناكوةش دااىلا اوف مده ناو مهذعمل_سو هيلع هلل |ىلص دن ال وس رمأق وذاعم نبا

 هيلع هيا ىل_ههينئزاز ءاومني دراهطا هللادارأ لف لاق كلهناذاعمنب سان !ثياد ل مث لاق رزخلاو

 3 راصنالا نم .رغنلاهنف ّىا ىذلا م. .وم ا لسو هيلع هللا ىلصدنيا لو سرج رخ هلو دعو مزاحت او سو

 دارآجرز كنا نماطهر ىاذاةبقعلا لم وهاد مد ءوءلك ىفعن عر ناك م«برسعلالث : امو ىلع < سعن

 نم امش | نع دامو نب رعن مداءىثدخ قد ءانم دمج لاو 5 لا درج نب !لاقاريد مهل هللا

 :مانعد لافوذاعم نب سأب ل ه>وأهم برم ءاعطبلا نم

 كاومنمأ لاح رزللا نمرفناولاة مهن نممهللاف لتسوة ل عدقباىلههللا لو رمهشلاللاقهموق
 مهيلع ضرءو هللا ىلا ءهاعدذهعماو سلف لاق ىلب اولاق مكماك أ ىت-ن و لت الفأ لاق عناولاة دوم
 اراب يي منآ مالسالا ىف هيمهلهلبا 0 ولاقنار ارذلا مهيلعالت ومالسالا

 ئممهي ناك اذا اوفاك ذم هدال مهوزغدتاوناكو نانوأبادكأ 2 رة له اراك مءوباتكل هأ

 | ىكصهتلالوس زكام راوداك لق دعمك اةقنوهعبتت هنامز لط ادق ثوعيم نت الااسن نامهلاولاق
 ىذلا ىلا هناهن اونولعت موةاب ضعبل مهذعب لاق ل وزعهنلاىلا م هاعدو ,رغنلا كئلوأ ل-وهيلعدللا

 ف هنهبلع ضر ءام هنماوأبةوهوق دسم ناي هنلاه هاعد ايمهف هوباجاق هيلا مكة الودو هك دعوت

 كن مهعمج تأهب ىبسعو مهتيبامرشلاو ةواد علا نم مهنبب موةالوانموقانكرثدقانا هلاولاقمالسالا

 هللا مهعمج نافئيدلا اذهنمديلا كانمح ًاىذلا مهيلعض رعنو لماىلام ِه هوعدتق مه لع مدقتس و

 اونمادقمهدالبىلا نيعحار إ_سوءهيلعهتلا ل صهللالوسر نعاوفرصنا 58 زعل >رالف هيلع
 هيلعهتلا ىلصهننالوسر مهااوركذ ههموق ىلع ند املااو «دقال ف لاقرفنةةسىلرك ذامف ,هواوةدصو
 ىلصهتلالوسر ندرك ذاه.فوالاراصنالارودنمراد قي لف مهيفاشف ىت-مالسالاىلا مهو عدو لسو

 ىهوةبقعلاب هوةلفالحررسشءانث اراصنالا نم م»وملاىفاوىلقملاماعلا ناك اذا ىتس م سوءبلع هلا
 برخلاو هلع صرتشي أ ارامل اع. ىلع لس ودهمل ههنا ىلص هنبال اوسر اوعب امكىل اوالاةمقعل |

 ىنلا قل هناةمركع ع نع بول أ نءرهغمات ريس لاق فاز رلاد.عان ريخأ لاق ىكي نين سحلا (نثص

 هنلالوسرا» اولاقن م وعمسهذب نادارافدوةددوهناونم ١ اقراصنالا نم مرغنةس ل سوهيلعهللا ىلص

 ل اولاقو لمقملام اعلا هودعوفدب رن ىذلاامهتي النا هذه كلا ىلتث>نا ف اختان اوان رحاتموق نينا

 برا كلت _بوزحهننا لص افاولعغذ اوبهذف لاق بردا | ملصي نآهللال_ءلفمهذنهللالوسراد

 ءايشنلا ب .اعذافاونءادقالحر زيعبس ىلبغملا ماعلا نمو وقل ثاعب مول وهو حصن الاهم نورب رءاوناكو

 ْئشدص 3 ولقنيبفلاةءادسعأ منك ذاعيلع ءهناةمعناورك ذاو لوي نيحكلذفاميق :رشع ئجث |

 برح ىفءادعأ منك ذاامأ ىدسلان ء طايسأ انت لاه ىلضغملا نب 1 لاق نيسحلا نب رمت

 نعرمعم نع نابغسولأ انث لاونيسحلا انث لافمءاقلا اند مام واق نب ف لاق
 نضل مهضعب اقف ناحلا ر واثتفناك | 25 اع صح | ا كابل فاز دوحنا ةمركع نع بولا

 نيدفلاف اك ذاه.لعناةمعناورك داود 0 دو و :رذا ؟لعوم

 مكيواق
 .هيلع هليا ىلص هللا لو سر نءانملا بأ صخ# ناك امذاننسسام هللا ًاوانغفكو هللسدأذ :ءلاىواق مل وءيلع هللا ىلص هليا لودر نءائيلا



 ا. اس“ يتم | و 0 تع

 37 كرق ىنع 1 مك نئناقلاق واهاوغشامهو َر ودقم ةيكرلاهذهاغش اهلا اهف وحى دوذ ىبعل

 ىيعملاو بتلاو راكنالا قي رطب ماهغت_ ا نورغك-:فيكومويلاكلذنمارخ اندسحأو الو س>وأالو مقا طقامؤ» ثبًراسأ لو 5 1

 ىروط نيب وتعقاولكى سو هيلع (م) هللا صلوسرلانا كىلعمكلعىلتت هملاتاآنالاحل اورغكسلا ميلا قراطتب نبأ نم

 جزر وخ يشرك عل نينا لود
 نر ونلا نيذه عمو إد لكونع

 رثا الوني-ء لالضا! ةلظا قببال
 فلاخنالوقىلا اوتغتلث الثا مكيلعف

 ناّكلا ىلا ك-] نعبامفاوعجرتو
 تاو ملس وهيلعفللا لكس ىنلاو

 رهدلاء-وىلعى اب هناق امك لاامأ
 شو هسنإءهللا ىلسص ىنلاامأو

 ىهللاةجرىلاىذمدق ناك ناف

 نيب نابرسرون نكلو زهاظلا
 هترتعناىلء نار هناكف نيئمؤملا
 نوموّةب هتثر وول سوهيلعهتلا ىلص

 اذهلو اضدرهاظل اسس هماعم

 ران ىلا لسو هيلع هللا ىلسم لاق
 نإ اههبرثكس: ناام نياقثل اوكف

 1 1 ل ساشا لرب
 انلعجا مهللاءانتنالاة رو ءاملعلا
 فوكس ادهوْك مكعب من سر نم

 نولذبالممناةمالاهذهل ةراش اذه
 لكلا نا نيد مث ةمايقلام .واىلاادبأ

 مدعي نمولاّعذ هق.فونو هنا ة مدع

 قهللا نضل وأ هثب دب كس هللبأب

 ىلا ىدهد_ةنراغكلارو رمش عفد

 1 موملعا هولي لؤي ملف لس ومراعهملاىلس سهلا وسر وهات اه: الااناوحن هتمعنب تصد اذكب واق
 ءادعأ تنك ذا هلوق نا ىد سلا معز ىذلا ريمسو ءاكبل ا ىنعبانينم مهل نأ ىت-و اضعب مهضعب قنعأ
 هلو5ىف نالهعلا نب كلامهرك ذىذلا فوعنب وري ىبدحأ كلامزبديز نب يهموه هبزحدي ىنع

 اوقب دقو هنوداولدح د دقهتريشء ىرأ اريمسنا
 اوةاعىذلا او هعط» لرادخلا ىند قداص نافل نكي نا

 سوالااهمتا.ءق نيدثتناك ىلا بو رحلات ههىتلاةوادعلاا ديم ناراصنالا ءامءركسص ذ رو

 ند رسم نع رخلا هلل اعد 5 رز1انال_هعلانءكلالىل اومل-:3بدسب ناك اهاوأو ير زلتاو

 دم هبْش هن اه اغط [نا ىلا ,بندب ةوادعلا تالت تلصت ا متنالا#هتل|نن كلا ملاهغماح ناكو ة#فب م
 هنافاناوحخا هةمعنب معد ه اودامأو ريه»ننابرح ىد_سلال وق ىتعم الذ مسوةيلع هللا ىلسم

 نامعالالهأ ةرصن ىلع نواعتل اوقيللا ةملكو مالسالاب كنب لسحو زعهنلا فيلات مهد ىع

 "مدع اكد ةالو كني ناغضال نيقداصتماناوارغكلا لهأ نمهكغلاخنم ىلعر زأتلاو

 لاقالج رتاانلرك ذواناوخاءتمعنب مكصاق هلوقةداتت نعدبعسس انث لاقديزب انث لاق شب
 اغش ىلع متنكو) هلوق ليوا فلوقلا ف اناوداهّللاةمعنبانعص لاق مص فيكدوعسمناال
 رشعمأب متنكو رانل |نمةرغ-اغ تىلعمتنكو هؤانث ل هلوشب ىنعي (اهنمك ذقنافرانلا نم ةرغح

 ليقهيلعاوناكىذلا مهرغكل لثمكلذا ناورانلا نمةرغح فرح ىلع جبر زخلاو سوالا نم نينمؤملا
 تل قهنلع ملكا ىذلاكرغك منوهحف رط ىلع متنكو 8 رك دىلاعت ل وعد مالساا] هللا مهيدهم نأ

 اونوكنآالا امنع وةولا نيبو محشي سيل اناودخا هلع فال: ثاباو ريصتفمالسالاب ماع هليأ 3

 ةرغط ااغشو هلك اد_هىذلا نا.ءالاباهتمهنناك ذقنافاهمف ندا نماوفوكتف كرغكن م كلذ ىلع
 زحارلا لوقهنمو رئبلاوة دكر لااغش لثماهفرحواهذرط

 ةلةباهافشقوفةتبان ا« هلع« حمتعللانرغح نحن

 ناك ذاكلذزاخ-5 .رغدلا نماغشلانالاغشأ نع .ريسخلا ًادتادق 5 رغد اىلاريسحلاد 0 8 رفا نم

 ةيطعنم رب رحلاقأك ةرغملا نعاريختي ًالاهذهىف اهرك ذىتلا ليدسل ىلع اغشلا نءربملاا
 لالهلا نمرارسلا ذخأأ5 * ىنمنذ! نينسلامتأر

 جاحملالافئونيزسلا نع رمد ىلا عر مث نيذسلا مرك نف
 ا ىك رعنب وط وى اوط نم وط 55 ىعقنىف ع :رمس[ىلاملل ل وط

 ةداتقنع دبعش اذث لاق ديزي انث لاقرشب (نثص كلذلاةنمركذ لب وأتلا لهألاق

 برعلا نم ىلا اذه ناك هناب1 م-!هننانيبي كلذك اهنمك ذةنافرانلا نمةرغحاغش ىلع متنكو هلوق
 يد ردح سأ رىلع نيم هوكعمأب وطن هعودأ واد واح هارعأ وةلالضهنسأ واشدعماعشأ والذ سانلا لذأ

 نمو ايقْش شاءمه.نمشاعنم هبلعنود سئ نمذئموت مهدالب ف امهنناوالمورلاو سرافق ندسالا
 رغص أ اهمذاواك ضرالارضاح نم نئمولالبق لعئامهللاو تواك اب الون ولكؤد رانلاىف ىدرتام

 داهملارادهبوكسل لح اوباتكلا هنوك-ةروف مالسالاب ل سحو زعهلناءاج تح مهتمأت اشاهف قداواظح

 اوركشاف مب ًارامهتلا ىظعأ مالسالاب و سانلا باقر ىبءاك وا مهر كل عجو قزرلا نم هب ل عطوو

 مدص كرامتوانب ر ىلاعتةهلنادب ضف ركسشلا له نا ونعم و الا بدع منمو رناق همعت

 لاسممسالا ماصتعالاو عَتسمط ارص

 ى عوقولانم هسغن عنمىف ئنثلاب

 ليهياد_هو هلبا قلد ماصتعالا

 ناب ةب“ الااولوانتدبعلا لعشب هنااولاق
 فاطلأىف ةداي زلاّة ب ادهلاب دارملا

 دارملاوأ تاعاطلاءاد أ ىلعةببترملا
 فاشكلا لاق ةذجلاىلاةءادهلا

 ىدهلا هللص>دّقنئأ ىدهرّتذ

 دةفانالفتئحاذا لونك ةلاعال
 وهف هللص>دةىدهلا ناك تحلذأ
 فمقوتلا عمو الصاحزءربخ
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 ت>ااوعفتل ىحهلباةعصوهو ريلااولا:”نل لب واثلا«هدذع جالغلل عقوتم م ركسلادصاق نام ىدهلل عقوتم هللا مصت ملا نالرهاط د

 ةثالث قلحلا الخ ناك ماعطلا لك ةسغنوهو «تحأ ام قفنأ ىتحهتلءثرهو عمهتلار نملانبالشارغلان اي أو هووكبلا هابشالا



 تاسنآلاو مدذلا قانو ماغطلا ءاذغوىلغسلا نال ظلاناودحلاو ةدابعلل قاحشو ركذلا هْواَذ_وىلعلا ىفارونلا كاملا فامدصأ

 وهوه سفنلملاط مسهنم ماسقأ

 هئناعس-ءازغىف غلابىذلا

 تامىو-هشناخو رءاذغفف ارمد5و

 كئوأ هسعنت لود سأو هحور

 دصتغم مهنمو ذأ مهلد ماغنالك

 اوطلتهافرط ىواست ىذلا وهو
 قياس مهموائيسرخ اواحلاص الع
 ءاذغيف غلاب ىذلاوهوتاري#ماب

 ىف طرفور وك ذملاوهو هتدناحو و
 «بسقن ثنامى> ه:دنا_عم> ءازغ

 هب ريلاريخ مهل ئلوأهحورىوقو
 ميناس الل الالح ماعطل الكت اكف
 قباسا!ناّسنالامرحامالا ن اول

 سعنلاثوعهبسغن ىلع تاريمناب

 نم حو رلاءاليثساو بلقلا ةامحو
 ليقئماهلالاو حولا لزب نأ ل مق
 تادهاشملا تر ورثتادهاجلا

 اابس وهني دهتلان فاودها نيذلاو

 دبرب نا, ب ذكلااهنلا ىلىرتفا نغ
 داهجريغنمق لسا ىلاىدت عم نأ
 نل هلوسة ىفهللاةدص لتَيغنلا

 دل ءاوعبتافاوة غنت ىتحرم لاااولش

 لاملا قاغنا هَءامنم ناكو مهاربا

 دنع حورلال ذب و ٍناغضلا ىلع
 امو ناب رغالدإ |ولاملستو نادئمالا

 عمنوذذت نسذإ!نيكرسشملانمتاك
 دو تسلوأ تارخ ؟النلثهّنلا
 ناو نئملاعلا نع ىبغهنالهننال سانلل

 وهون اسنالاف هللا تدب جذ دو

 عضوىذلا باغلاريغسملا ماعلا

 هسلعاك امم ناسنالاردص ةكس

 ءازحأ عج هيىد_:هيىدهو
 رونلاناق هدو هناىلاهدوح و

 1ميسغن باقل ف عقواذا ىسهلالا
 لغضةي قرض قو عسعإو فاو
 ا نا اي
 هللا وهو مهاربا ماعمابم هدوصٌّ#م ىلا دال اوهي لطم ىلا بلاطا || مل م:تانيب تان !هنق نكسل هب و لرخ

 (2) ةثالث للعم :ملااذهو ةفالخلاوتفرعمال قلو ماعطلاهتننامس ورك ذا

 ىلع مننكو هلو سثأ نبع رلا نعمسب أ نعرغعج نأ نيهتلادبع انث لاق قع انث لاق ىنثملا
 انئرص مالسالا ىلا ادهو كلذ نءاهنمك نةنافدتاب رغكسلا ىلع منك لوشن راثلا نمةرغح فش

 .نمةرغحا ةش ىلع متنكو ىدسلان ع طابسا انث لاقل ضفملانيدجأ اذث. لاق نيسكلا نبل

 رانلاف قد واو :هتامنمراثلا فرط ىلءمتنك لوشن ل بوهيلعهللا ل-صدمعت اهنمك دقنافرانلا

 انث لاق نيسان يدمم (ثدص ةرغملاك لت نمهبك ذةنتساف ل سوءبلعهنلا ىلصاد تهز ث ع بف
 ةيسصعلاو اهتم ذناف راذلا نمةرغحاغش ىلع مذكو ىدكي نب نس 0 لاق لضفملا نن دج

 هلوقب هؤانث لح ىنع (نودتهنعكاعل هناي كل هللا نيم كلذك ) هلوةلي وانت فلوقلا كم

 ىذلادوهيااءالعنم جر زنللاو سؤالا نمنونسؤلهمأ تاب الذهب ربك نياك كلذك
 متذك ىلا لاهلاو هنعر اهنا لهيهنوأهبف هيكسمأاعك اباد سأومسل مهشغو كل هنو رعذل

 3 دادعئانصومكليقهمعت عقاومكل ذلك وكف رعم جمالساىئاهملا م رمد ىجأ اوك-:لهاسف اهملع

 تود:مت مكلعل سوءيلع هنلاىلسص هلوسرناسل ىلعو هلي زغت فكل هع ثا سكس نيب كل ذك
 مك-نمنكتلو) هلوقلي وا فلوقلا © اهنءاواضتالف اهوكا .توداشرلا ل سما اودّتهتل ىبع
 كلذيى نسعي (نوحلغملا مهكئاوأو ركنا نعوم وفوردملا,نورمأب و ريما ىلا نوعدب ةمأ
 مالالاىلا ىعب ريتا ىلا سانلان 2 ةعاجل اوه ةمأن اونمؤملاا هيأ ع<-نمن كتل ل هؤانث لح

 هملءهللا ىبصد# عابتاب سانلان ورم 9 لوي فورعملاب ثوان وهدايعل هلبااهعرمم تلا هع ارشو

 بيذكتلاو هلاب رفكلا نعنومني و نعي ركسنملا نعشومنير وهللادد_:عنم هبءاجىذلا هذي دو راسو
 كنلواو هلوقوةعاطلاب لاو داقنب ئ>حراوماو ىددالاب مهداه هنا دنع نم هيءاجاسع وردهعع

 اذ_هريغىف حالفالاىنعمىلءانلل د دقو همعنوهتانح ف نوقابلاهننادنع تو عسنملا ىنعي نوملغملا وه

 رمزبإ ى سع انث لاق معنولأ انث لاقمزانيدجأ [سث ده انهههتداعانع ىنغأام عضوملا

 ىلا ني 6 نكت وأ رهن نام عت عملاق ادنص عمم هنأ قتل انوع أن عد :راغلا

 نبدجأ تدع مهباصأ امىلءهللانونيعتسو ركنا انعنومي وفور عملاب نورمأب و ريما
 لثمرك ذف ارغب رنزلاْ اثعم«لافراني دن ورعنعةنينعنسا انث لاقمعتولأ انث لاقمزا
 نءربب و جانرمخ أل اقدي زب انرمخأ لاق بلاط ىأ نبى انث ءاوس لمقاهانرك ذىتلا نام عةءارق
 مهلاق ركنملا نعنوهتي و فور عملابنورمأي و زيسحلاىلانوعدرة#ءأ مكنمنكلتلو لاضلا
 اوقرغت نيذاك اوف كنالو) هلوقلي وانت فلوقلا © ةاورلاةصاخمهوهللالوسرباعجأ ةصاخ
 اونوكتالو هؤانث لس>تاذ.ىنعي (مظءباذعمهاكئاوأوت انيبلا مهءاحامدعب نم اوغلتحتاو
 امدعب نم همهنودهص وهلا يدى اوغلتدخاو بالا لهأ نماوةرغت ذلك ا نيذلا رمشعماب

 اوضةنوهللا أ اوغلاخوهفالخ اود معتفدمف قا اوملءوهنفاوةلثكااهف وللا ع نمتانيبلا مهءأج

 دعب نمباكلا ل هأ نماوغاتاواوقرغت نيذلاء واو ىتعت مهل كئشلوأو هللا ىلع ةءارحدقاث.مو هله

 ءالؤهف ا اوقرغت الف هؤانث لحل د 0 ادع يانغ مهعءاجأم
 م5 مهلىذلالثممظعلاهلناباذءنموكلن اوكمف مهتاسب سن دىفاونتسن و مهلعفاولعغتالو مهني دف
 افوكتالو هلوق ىف ع-.رلا نع«سبدأ نع رفعج نأ نبا | لاو قدس انث لاق ىيملا ئتدص

 مالسالا ل_هأهّنناىهن باكل لهأ مهلا تانببلا مهءامامد_عبنماوغاتثاواوةرغت نيذلاك
 مظعراذع مها كئاوأو ل>و زعهللا لاق تامكلا لهأ ف لتاو قرغتاك اوغات داوقرقت تأ

 | تبانع ةلط ىلأ نب ىلع نع حملاصئ بة واعم ىت لاق اص نب هلبادامع انك لاقىبثملا 0 رص
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 مارحالااهنمو هناكرأوريسلا بادآو هناكم ولو سل طر ارشد جو تاي كلذو ل دسلا دل ا عاطتتسا نا ل1 ىلع لءلحلا تيب ةرايز بوو نعرم نأ

 تافولأملاو تاببطل ان ءدرعفلاو تاداععلاو موسرلا نع حب ورجل

 3و ةرغتنيذلك اونو ك-:الو هلود ساع

)25( 

 هنبأ نيد :قتادم .وماطاوءا ارملاب مهلبق تاك ن متالهاعا مهريخأ ود 0 فات الا نع ا

 نذاك اونوكستالو هلوقىف نسا نعدامعنع نك وأ 11: . لاق نا تنم دمت
 لولاه ىراصتلاودوهحلا م هلاق ملغ ءباذءمهل كئكوأوتاذيبلام هءاحام دعب ن ماوغلت كاوا اوةر 2

 متاعادعب مرغك 1 هوو رسائل ذا نو سواو دقو مولظ ل هلو5 لد وانثى

 ىعت ( نودلا اف مههساةجر ىنف م هوجو تضرب انيذلاامأو نو رغكت متنك اعباذعلااوقوذف

 تدوسانيذأااماف هلونامأوهوحودوستوهو >-و ضمنت ”مول ىف مد هباذعمهل كئلوأ هؤانث لح كلذ

 مكناعادعيمتر هك مول لايق مس وهوجوتدوسا يذل اماق»ا :عمناف كاع ادعن حرك امههوحو
 !تعمءاغلا تطقسراوحلا امي الفاف نا او-نمامالدبالو نور غكدت منك اعباذعل .اوةوذذ

 دعب حرفك [هؤانث ل-> هلوق ىنعءامأو«لعءمااكلانمرك ذامةلالدال عذرك ذ لرتزاحاءاو

 درت نيملسملا نما لبق لهأ هبىنعمهضعب لاّقف هن ىع 007 26 لا لهأ تافناعا

 دوسنو هوحو ص. د مول هلوق هدأت نع دعس ا لاقدي زب ا لاقرمشب انيادص كلذ لأف

 مدوبلو هلا تا .:ناانلرك ددقلو نوعمناك مهما. ءادعب ماوق أر غك دعا هن“ ًالاووحو

 مسهل ًاروىلاا اوعفراذا ىد ماو ٌ ىنمتك نه ضوملا ىلعز دريل هد. دج سغن ىذلاولوةب ناك

 ضدلاامأو هلوقو لدعباود>ًاامىردتال كنا نإ اًعلف ىادكأ ىنادع برن ا اوةالذىفوداوملتلا
 مهد اجر ىقذلح و رءهللالاق هنا دهعب ءافولاوهلباةعاط له ءالؤههل دج ر قذوهه :وحوتطدن ١

 ىدسلان ع طابسا اذث لاقلضفاا.زيدجأ انث لاقنيسلانيدم نص .نوداخاجف
 اعناذعلااودودف مناعادعب مترفكأ مههو>وتدوسان.ذلااماقهو+ودوساوهوحو 0

 نعفأ 5 لاقعيكونإا انيئص اولا نيح 3 ملال هأن هرغك نماذهف نو رغكش م منك

 رك مههو>و تدوس !نيذبا اماقة مام لأ نع دلاحت فأن ءعيبص نم ع لاوةسلس نب داج

 نمآىذلاناعالاد_بوئاب رفك نم لك كلذ, عنورخ 1 لاو« حرراوخلا مم

 يدع كلذلاتن م رك ذهباتكى يباع مهسفنا ىلع مهدهشأ اوه رذمدآباصن٠ هللاذدن أ نيح

 نبى لأ نع ةبلاعلا فأن ع عسسرلا نعبد نعرشعج ىلأ نباانريخأ لاق مثن مهلا نم ىلع انث لاه ىنثملا

 <-عحودوس سان ل اعف نيد رفةما. ةلاموناوراصلاةهوجودوستو هوجو ضيدت مون هلو 5ىف نا

 لبقناك ىذلاناعالاو هلاقئو رغكسش مم 1 اعيراذعلا ا اوةوذذ متامادعب م ءرمكصمأ

 ىلءمهرطفو هد ويعلاب , مهلك او رقأ هنو ها هس بل ًانيحمدا نامز ففالتخالا

 مدا تامز فتاك ىذلا كلذدعب لوق .مناعادعب عرفك لو نيم -مةدحاوةمأ اوفاكف مالسالا
 مسههو>وهّنلاضيبف لمعلاونسدلا هلاو هعادخاف كلذ 0 رخآالا ف لاقو

 نوقعفانملا ناعادعب عرفك أ ةوقنا اونعءنيذلا لب نورخ 7 لاقو هتنحو هلا 0

 ضيدت مون نسخلان ءدامعع نعىئنحلار ولأ انك لاهنان هس نب لح 0 كلذلاق نم

 مهموأقباهو 0ك | ومهتتسلاد ًايناعالاةملك اوطعأ ًاوناكتوةفانملا م هلاقةد -الأو وع والؤسأ وهوحو

 هيا تبعك نب ىأ نعهانر < ذىذلالوقلاباو صلاب كل ذىفاهانرك ذىجاالا وقالا وأو« مهلاسعأر

 مول هناورقأ ىذأان اعالاوههنعمهدادنراىلع نوخوب ىذلا ناعالاناو راغكلا عج كلذ دن
 نمد : رذةرح اوما بير هْواْنُت ل>هتانأكإذوان دهس ىلب اولاك ميربتسلامهلليق

 ؟ناناةد ر هلا ناذهالا كلانه نكي مذا مولع هسه و-واضنب 0 . الاووه .و-وادوس اههدحأ |

 نيمو واهو ا:”لجهتلا مآ نارعلاىفاذ هوو او ةانداوا واو

 تاوهسلاو ضرالا رسطاق ىلا

 تانوامااءاغ_صوت املا صول

 ةسفرعملا تافرعب فوقولا اسبنمو
 ةحرلا لبج ةبتعىلع فوكعلاو
 دهعلا ن_سحو ءاهقاالا ودم
 نعحجورخلا, فاوطلاا مموءاقولاو
 ةنعمسلا 0 راوطالا

 0 ليس حبلا ىارقمألاب
 ءاهف_صس ىجسلا امو د ةداول رلا

 قاطاابنموتاذلا ةوصوتاغدلا

 راوفالا ئو؟ ةيدوبعلا راث اوعع
 اذه ىلءكسانم ارئاس سقوةمهلالا

 الوقللانادجوب رفكسم نءو
 الو فاطلالا تن امقنأ ضرعت»

 ىلا فاطعالات ايذجل بق راسب

 ةعاطتسالا ىهو نيلقثلا له ىزاوت

 نيماعلا نعئغهللا نان ةق عملا ىف

 اغءاو مسهنم وه لمحمحتسال

 نلهأ ايل هسنموهنول مكس ل

 هنطابومهعمباطم ار هاط بالا [| ن
 ثوعس نذلا هوسلا ءانلع مم

 اع نوامعال ومها دود

 ةجمعلا امونواذبونواض.ذن .رواعت

 اهيأاب) كانت هنمالاىوهلا نع

 هناقن قسح هللااوقتاا اونمآ نذلا

 اومصءاونوطس مرن 1 :اوالانت والو

 اورك ذاواوق رغتالواع جس لب

 تااوءادعأ منكذا كءاعهللاةمع
 أن اودناهتمعمل م : وأ ند

 رانلا نم :رغح اغس ىلءرتنكو
 ملا هنلائيبب كلذك اهنمو ذقن
 6 :منك-ةلونو دش, لعل نابآ ا

 نورمابو ريا ىلا توعدبةمأ
 ركشملا نسع نوهني و فورعملاب
 اونوكتالون وغلاء هكئاوأو

 كبسعي نرمأ اوفلتحلا اواود رع نذلك 2

 مههوجوتدوسانذلاامافهو-ودوستوهوجو ضد: مول مظع داذعمها كئلوأ و تاني.لا ىهءاجام ( عبار ع (ورحشإ) 2 ١

 هللاشاي بلت نردلاخا مةوههللاةحر ىفف م-ههو>وت ضد !نيذلاامأ د نور منك اع باذعلا اوقوذذ متناعادعب 9 رتكسصأ



 ب

 اناا تح لت مرارا خر ومالاعجرتهّاىلاو ضرالا فاموتاو؟-لاىفام هنو نيملاعالا ل ط ديرب هنئاامو قااب كيل عاهول-ن
 (61) >> ثوهنتو فورعملاب نورمان
 ظ : : :ل نوقساغلا .:هرتكسأو

 الفههحو ضد نم قا رفف نول ادنينمؤملاعمجناو هه-حوذو-نمقا رفق نولمشادراغكلا ع ناو ىذا كك

!ضءب مناعاضعب مرغكأ هلوقب ىنسعل ئه لوغلاذاهحو ) 75 .٠ 7: الأ 1
 هو اذث لح هشام ءدقوضء»:نودراغك-لا

 0” ام راد
 دعب نم رفاك اودئرا حاف او: 1 ةلمهعي م2 نك لع كاذىف مهع جل داذاو مهع. . مهنعربلا الو ىل_عةهلامالا هنا: قد تآرغلا

 نباو ىربلاةارلادب دش اوقرغت
 الو ٠ نوأ-هفوقولا * يبان

 نيتةعفتملا فاطعا ص اوقرغت

 لاما واولا لا_ج>ال َج اناوح |

 ٠ نودتهمش ط اهنم قانثتسالاو
 0 نومةملالود_ال ُّط 0

 قلعتلال ٠ مظع ط تاثيبلا

 لسبقو مصاللع مهب فرط
 دوستو رك ذا ارامعطاب بوصنم

 مههوجو تدوسأ ج هوجو
 مسهل لاقضرب دةتلا نال ص

 ةحرىف ه نورغكت عرغكا

 ُّط قحلاب ه٠ نوذلاخ ط هنيا

 طضرالاىفام ٠ نينااعلل
 ط هنن نومؤتو ٠ رومالا

 لق ه نوعسافلا ط مهااريدش

 ف ةرعملا نال فقو ءيلعو ءءلعفةوال
 رابدالاو ط ىذأالاةإ اف صتنال

 مىأأرابحتالا بيئرثل مث نال ةغنو
 اهطع ناك ولو نو رصنال مه

 ٠ نو رص الاورصنيال مناك
 نينمؤملا رذحمل هنادع# هيا ريسغتلا «

 هذهىف ماش أ راغكسلا لالضا

 دقا!عموتاعاطلا عمات تان آلا

 ىوةنلا ةريس موزلاهلواف تاريملا
 نيذلاهأ ا تلالاعتا انع

 نآودو هناقت ق-هتنااوق“ 0 ١

 تاو نيسع ةفرط ىمعن الف عاطن

 ىسني الفرك ذي ناورغكالذركشد
 اهلك بجاوملاب مايقلا وهوأ
 اهرساب مراحلا نع بانتجالاو
 مثال ةموأ هللافهذاءالنأو

 ا 1 971901707101 51015 1 تا ا ٠١ 0 7 7 ت2 ا ا حو سس سس

 ال ظ متعطتسااام هنلااو غن اف تلزخف نيم لا ىلع كلذ قش نيب رقالاو نيدلاولاوأ ء+بسفن ىلعولو طسقلاب موق و
 حسني نأروحيالاذه لثموهبصا عمع-.ج بنتن أوهو قت نأ قدعاكو هاوةنت محاو هر اهت قح ىعمنال ةدخو هامريغا منا يلعر رهط و

 صدت ” مولى مماظعباذع مها كئاوأ اذاّدد ال وأتفكاذدا رمل مش امو عم ناك ةدح اوةلاحالا

 هقاث مصوه لج عو لادحو مدح 1لاقيف مههو ,وندوسانيذلامأف نيزخ || ةوعتودوستو موق ةوخلو

 هنوك- هر : لص دعب ىنعل مكناعادعبةدابعلاهلاو داختو ًايسش هناك الناب« سلع هو هاو ىذإا

 مئاثيمذ ادق هلأ ناك اماءندلا ف نودع تنك الوب نورك: من :ك اهيراذعلاا اوووذف

 موهنب دلدب لف هقاثممو هللا هع ىلع ثدن ع ن مهدوحو تْط .:انيذلاامأ اود ددتلاو هر د رارفالاب

 مهفلوع» هنلاةجر ىففهريغهلاالهناوةهولالاب هيرل:داه ثلاوديحوتلاب را ارقالا دعب هيبقع ىلع بالقذ 0

 الود :امتريسغب ادب آنوةابك ؟نودل ا مف مهاهمفاعاهالهتبادعأ اامو اهمعنو تنحف ىجعنهللا ةجرف

 ىعب (نيملاعللا بط ديرب هللاامو قحلا,ك. !ءاهولتنتاب 1 كلت ) هولا. وان ىفلوغلا و ةداغ

 اذ_هناكمكلذو كلت برعلا ت عضو. ؟ انسب دقوهنلاتاب مذههتاتانا |[ الد هوان ل_>كلذب

 .هريعوهللا ظءاوم عب هللاتانآ || هلوذو' هرداعا٠ نعىسغ أع لبق ىضماسعف عضوملااذهربغيف هذهو

 5 1 ه0 هلوشب ىعباعاو نيم لاو ىدصلاب ىىسعي قول اباهسةنو كملعاهؤرقن 3 ءاعاهوأتن ههدحو

 ىندوبي رومأو لسو هيلعهنن اىلص هالو سر راصنأ |نم نيدمو ارومأامفرك ا ًالاهزه هّللأ

 هنر ارقالاد_غبهدهعنيضقانلاونملديملاب وهدهعبءاقولا لها: لعاقوهامو باكل! لهأ اول ارسا

 00 بقاع نمناهلعأو قلاب هيلع كلذوأ:: هنا ملوهيلعهللا لما دمه يدن لجو عرب أ مث
 ا" نمهازاحاسع مهنم» ازاءنمو ةياقع ماتعو هباذعملا قءدلخوتهبودي وست نسبقاعتهئارمشأ اع

 0 مهم قا رغلهنم طر يغفهمعت مناد ىفهد ياذا هب هيد ءارثم فد : رمشنو ه5 ر كوههحو ضد

 كلذ ىنعي نيملاعالا ل دبر , هنلااموهرك ذ ىلاعتلاةفاهمل عمه ازاجتغلس مهل لاس عأوهوجوتسا

 مهاراهوعتتو ءالؤههو-و ضستو مظعلاباذعلا مهتقاذاوءالؤه هو>ودب وسش #2 اي هللأ سس دأو

 لص ن !هناهدامع ال ذنامالعاهعضومو هىذلاهعضو مريسغ كلذ نم للفك ئ «عضواملاط هننغسىف

 هنماراذدناو ١ ا رك دمر انعم هينا عالاوهتعاط لد دعوامريغ هاذ :ةمكحىف

 ضرالاى امو تاومسلاىفام امهللو ) ل>-ورع هلوذ لد 3 قفلوقلا ع م وهدتما ريش تو ءالؤه

 هنار 5 دأب 0000 ل ل (رومالاع 0-2 / هلأ كاو

 دانا هنم ملط 001 قلالي سيان العا اورداع اوه وهع.ءاقولاو

 ءانايلظ وزع و هرعهلادادزيلهريغزظب اغا ماظل نأ كلذو لظلاىلا هبة-احال هنال ل عفامذ نيش رهلا

 ْن ماصوأي اك ام هيفهريغ ل طاع م6 هن هنأ ؟ضعبىف ناصةنااك- 2 ىلاوأن اطلس هناطاسىلاو

 ىععمالف ة ةرح "ًالاواندلا ىفامو نراغملاو راش ما راطق أن يبام ع+ هج هل اك ن ا ًافماتلان  هيادسأ

 كاع وريض لاف كلذ متيف ماسمعت ىلا بانت صان بث هيابسأ نم سي هنالأ ثلظ نأزوصفادح هللا

 فاموتاوعكلاىفامهللو نيملاعالا ل طديربهللاامو هلو ب.ةعووانث ل لاف كل ذكواريبك اولع هبا
 عمم مساهرك ذا عتهللارب ركست وف ةس رعلالهأ فاتدناو رو.الاعجرب هلباىلاو صرالا

 ضرالافاموتاو<#| |ىفامهللو هلوق عمارهاط هامدة: دقو ارهاطرومالا ع.برت هنئاىلاو هلوق
 ر اشاالافاكو دز هذذدب زامأ برعا!لوقرياف'ثاذةرمدبلا لهأ نمتس رعلا لدأ ضع, ل.ةو |

 نونمؤملاوسهنممهلاريس ناكل باثعلا لهأ نما ولو هنلاب نونمؤتو ركنا انس



 0 6 .النيوفرف قبب 0 ىلعف ايلع_:بوالأ اميهذ 5 8 0

 اريقغلاو علا ترملا تش دع ىع ٠ توملا ناتوملاىرأال

 اب !اتوملاعض ءومنالتيبلااذهرباظت كاذ سيل ةفوكلا ىوحن ضعب لاقوراعذالا عضومىف رهظاف

 اد اوقنالتن الاف كل ذك كلذ سداوةد_>اوةملك هنالثب انك عضوم تسلاىف

 قراغمنيتصقلا نءدحاو لك ناكالذو ئثىفر ومالا غر هنئاىلاو هلو نم سيارم ضرالا ىف
 رعاشلا لاه ىرخالا ىلا ة- ام هريغاه :اههتمةدحاو لك 1 رتل ناد عانس

 تا اوداا وأ اند :عىناثلالوقلااذهو |٠ هنعربجلتا ماع ىلا جات <توملاىرأ ال 53

 قا :11نم ميصغاىف هلو ىناعملاو م الكا !نمذاوشلا ىلا ناينلا نمهس.فامو هءناعمذخؤاال لو زع
 زك ذيلاعتى عب فر ومالا عج دمار ةواامأ دوو خت هدو موه فاعلا در طاشلاو

 ل اردد ىلع 3ك ى راصفع ئمملا 0نسجلاو حلاطلاومهتمحلاصلاهقلش -دجح صح ”اريص مهنيا ىلا

 تجرخأ ةماريخ تنك ) هؤانث لح هلوقلب وأن فلوقلا و مسهنمادأ تمل طر يغبءازجلا 5

 ل وان ىف لا واتلا له فلتخا ( هلباب نوامؤل دو رخسملا نعنو و فورعملابنورمأت سانلل

 نك لخلل ىلسهللالوس رعماو رحاه نيذلا مهوهذعب لاقذ سانلل ت>رخآ مآ ريم 5 هلوذ

 رنآ انئص كلذلاةنمركذ ملسو هيلعهننا لس ص هللا لوسر ب ادكأ نمةصاخو هلا ىلاةك
 سايعنن نع ريسحئبدعسنع لامس نع طامسا انث لاقداجن ورع انث لاقس رك

 لاقسب .ركولأ ايردص هك ةكمنمهعما 0 ا

 مهلا انقاتا .رخأة ماري متنك سابع نعتم نع ع لاهم نع سنعةطعنا ان

 نع'طامسا انث لاقدجآ انث لاقنيسملانيد# ايا دع ةنيدملاىلاةكمنم او 4 نذلا

 ولباطخللا نب ر علاق ركستملا نءتوهتتو ىو رعملاب نورمان ساما ترخأ ةم اربح مت :؟ىدسلا
 عنصنءو طوس ىلههننالوسر باح ن ءةصاخ ىف منك لاق ناك- -اوانلك انكم ”:؟لاّعلهلبا ءاش

 ماعلا نص ركدملانع نوهنتو فورعملاب نو صان سانا وأ ةمريش ونا هع .ذصام لثم
 فأىوم هملاسودوعسمنء !ىفتلزنةمركعلاق ُ رحب الاقلاهجبا ىنث لاق نيسملا انث لاق

 نءمادةملا نب بعصم انث لاق ل اني دع ل تةابوست تيفارا

 نوكت الو انلوالت وكت لاه س انللت حز .رخأ ةماريخ مك ر علاقه د >> ن ةمدسلا نعى .ثارم

 برجي لامع نعل ارا نري لاق نازرلا ديعانرمخأ لاق يجنب نحلا انئرص ل 9

 ىلص ىنلا عم اورحاهنيذلا ءهلاق سا ات رخأ ةمأ ريح منك 7 سامع نب نءريم- نب درعس نع

 0 ؟ ذلاوةداتو 29 نعد دعس 1 لافديز . و لاقرمشد انثص ةزي دملاىلا لسوميلعوللا

 ةب"الاس انلل تحرخأتمأ اريح محا كهذه رف يهطس د عرس انلان هى ًارواهحةحىفلاةباطانانبا

 ىأ نب يد م اهنمدنيا طرم دو لفذم ل ” ند وك تاء نءسانلا اهيأاب لاقمت

 مهلاق ا تءرخأ :ءآربخ ::هلوقفف لاحد لا نعربب وجانريخ أ لاقدي زب انريخأ لاق بلاط

 متعاطي نيململا هنا رم ؟نمذلا ةاعدلا ةاورل مهاوناكو يا ودملع هللا ىلههللا ل اودرراخأ

 لح مهقصو ىلا طورسلاو ذم منك ذا سانال ترخآ ةمآربخ متدك كلذ ىنع«نورخ | لاهو:

 نونمؤتو ركنا ن نوه ”وفورعم ابن ومان ا وان ناك اممهؤانث

 نع مداعوبأ انث لاف ورعزيد#ت ٠ 077 كلذلاف نمرك ذ منامز ف سانللاو بىرخآ هللاب

 اذهىلعلوت وعنا سانلل ت> هي |ةماريس جك لوف زعدهللال وقف دها< نعجن ىف أن ,انع سلع

 هلوةك هسننار عطنيد متنا نأ لو هللاباونم زور كح |١١ نعاومنتو فورعملا أوسم ان نا ط رمش

 ةداتقنعردلافىطو.سلاهجرخا.ةةدو- وم ىهالو ىنعماؤل ساو لصالاية ام غالا :.نهازكه“ ب

 00 لوالا لوقلا

 نوكحب. النقاذلل مولعم ريسغ

 هيزسع و هل ردق و هرهق لى

 قئذالا فوملا لص الفاموأعم

 اذاو ءاقنالا ق -لل_مالف كلذ

 ءاقتالاب صؤد ناز وهف كلذكت اك
 اظاالا حني مث فخالاو ظاغالا
 هل اوقدعب هذهلوزربو فخالا قد و

 عونماهعسوالااسغن هللا فاكرال
 امم سان رو سم ممناوالا نت وعالو

 مهكردين أن عى منامناوتوملانع
 دقو مال الالاس فالح ىلع توملا

 لاعت هنام هلثم ةرقبلاىف م

 عسب لسالكوهام مهرمأ
 داعملاو شاعملاحالصاو تاريملا

 . ندب ك.لاىلع عاهجالاوهو

 هتملكءالعا ىلعع ار الاىاغتا ا

 اج هللأ لبن اووكتءاولاّعف

 م-هاوفو نيعومجتمهنوك لاح
 نوك نأز وح هل_.كتءدتعا

 هتيانع هقوثو وديءراهلظتسالالمثغ
 عفت م ناكم ىلع ىلدتملا كاسة سأي

 نال هعاطقنانمأب قيئو لب
 قا سو هتنشلا حف
 تأزو# ور وم ةددعنم ع رتنمو

 لهعلل ةراعتسا لبا ن وكسب
 ىلع ءانب دهعاأب هقولول ماصتعالاو

 تازوع ونيهسشة مالكا اىفنا

 طّقق لما ىف ةراعم_سالا ضرغب

 اهل اشرت ماصتعالا توك 9

 ق.قد قا قنرط نالاحلاو
 كين نومامربغ هيلع رئاسلاو

 انهه ليحل ادا ريخهداخلان ء هملق

 قا ا ىلع تابثلا ىلا هيلسوت بام
 ةغلاذقمنن رسغملاتارامعتناكن او

 ءىببمدهعل اود سامع نبا نعذ

 1 سانلانملبحو هلي. نم لبخالا
 د0 سس اح

 لاقاسنم جرخمافلمفتنتف نوكتم -اهخاامأ لاق هنا اسو هملعهننا لص مما نءهنعهللاىذر بلاط ىنأ نب ىلءن ع  ىور5نارقلا هبال بقو

 «.لعهليا ىلص ىنلا نع دوعسم نءائورو نيتملاهّبالي>وه دك د يبامك-و مدسعبام ربسنو كلنقام ابن هيف هللا باتك مل سوءيلع هنا ىلص



 نهدود ينم لمس هلياتاتكَنيلعثا | ف كرا“ ىلا لب ةؤفيلعهللا ىلصننلا نغ قررذلا دعس أ نغ وهب لمح نآ ارقلا اره ملسو

 هلوعل ةعاسجلال قو ةب وتلا صالخ ا لمةو هلا ةعاط هنا لبقو هللا نب دهنأ ل فو ىدب )د 8( لسهأ قرتعو ضرالا لقانايشلا
 اوةرغت الو كلذ سشع للاعت

 اد >اوالا توكنال قشلا نال
 نان ع اح ع لاق نيسالا 65 لاف مسالا انئرص نيملاعلا ىلع ملء ىلع مهأن رتحادةاو

 دقلو هلوقك هن رهط نيد نأ لود هليأي اونهؤنو ركنا نع اوهنو فو رعم اءاو أن نا طرمشلا 1 لا ا 1 امو 100 ا : هتلادن ولالذلاالا قاد اذه ىلع ساما ساذا اريد تنك لود لاق سانال تح .رخأ أر يسخ ماك هلوقد هاجت نعي رح
 نيعبسو فذ ىلع ىمأ قرتغتسإ -و ا ىأ نعةرمسم نع نامغسس نعى امد لاق عك نب انئصو نيملاعلا ىلع لع ىلع مهأن ا - يربو 000 1 1 2 1/0 1 نانو هلشعدللا [اصلاأف ةعاجل

 مه نمو ىل مقلد ومهم ىحاتلاةق رف

 داوسلاىوروةعاجلالافهنالوسراب
 ٍفاضصأو لعانأامىو ر و مظعالا
 ىمأ عمتاللسو بلع هنلاىلصلاق
 ةاغن هن الا كس دقو ةلالضلا ىلع
 نا:.ءرمشلا ماكحالااولاق سابقلا

 ةنيقبلا لئالدلاىلا هيف حتحا
 ناو سايقل اياهيف ءاغتبكالا عئتما .

 ةسنظلا لئالدلا ىلعاهف رصتقا

 دح لكل سابقلا زاوحت لوقلاف
 ودوفالتخالاوف رغتلا بح ود

 لئالدلا ناب بحاوهسع ا

 سابقلاب لمعلابوحو ىلع ةلادلا
 ماوفرغتالو هلوق مومعل ةصصخ

 م-هيلع تمعن مهرك ذ ىلا عدنا
 مسمي .ةيلهاجلا ىفاوناك مهنا كلذو

 ةلداطأملابورحلااوءاضغبلاو نح الا '

 مالسالا ةكريب مهم وأق نيد هنباملاه

 ني>ارتمهليا ىفاناوحا او واصق

 ههحوناكنمن !كلذو نيعتانتم
 ةاداعم نموا املءفامندلا ىلا
 ةبوتدلا ضارغالا بس ةشقانمو

 ىلاقلا نهرظانلا فراغلاامأ
 ةضيقىفاريسأ لكلا ىرن هناف قلما
 هنالتتيلااد_>ىداعب الفءاضتلا
 صا اذاق ردقلاقهتبارسس رصبتسم

 ندلاىفهئارظنوهللاب زا هتمح

 نموت نيقلابلطىف هثاقنرو

 نيد رقالاك اوفاك_ةهدلولدلاولا بحس
 منك جيوزللاو سوالا ناكلذوت سنلا فن او الادب رب لبقو ةدحاو سفنكو داود لب ناوخالاو
 لوسرب مونيب فلأو مالسالاب كلما ًاغط ٌن الا ةنس نب رسشعو ةثامنالذ ىلءامقب و بورخلاو ةوادعلاامهنيب ناكو مأو بال نيودخأ اناكز

 لسالسلا ىف ممموبخحسست سانلل سانل اربح متذك لاق سانلل تح .رخأةمأريدخ منك ةرب ره ىأ نع مزاح

 هلوقفةيطعنعقوزرم نيليضف نعىنأ انث لاق طابس'نيديبع [نشدع مالسالافممتولدخدن
 تدوخ ةمأريخ تنك ل يقانا نورخ 1 لاقو# س انلل سانل اري لاق سانا تح رح ةمآربخ منك
 انث لاقنيسللانن رانعنعتثرص كلذلاقنمرك ذ مالسالل باكا مالا رثك امال ساذال
 نعنو مو فورعملاب نو صان سانلل ترخأة م اريد منك هلوق عدد رلا نعومدأ نعرغعح ىلأنءا

 سانا تحرخأ ةزمريدن تنك لاق من ف ةمالا هذه نم مالسالا ىفةباكتارثك اةمأ نكست مل لاقركذملا
 ندمت نئدص كلذلاه نمرك ذ ساذلإ تح رخآ ماريد اوناك مس منا كل ذب ىنعمهضعبلافو

 نوران سانا تحرخ أ ةسمأ ريخ منك هلوق فن سحلا نعدامع نءىئنخارك ولأ انث لاه نائس

 :* لاقرسش اًسئادع ةمالاءذهف ريما نم عمملامناك دقلاق رك: ملا نع نومو فو رعملاب

 هذهلوأو رذعجوبأ لاق« هّنلا ىلعاه ءرك ًاواهرخآ نت لوب نسحلا ناك لاق هدانق نع كدنعس

 نعةيلعتبا انث لاق 'مماع.مهاربانءبوةعب نأ كلذون حلا لافام ةئا آلا لب واتب لاوقالا

 نع :رمعمانربخأ لاق قاز رلا دمءانرمحسأ لاق يك نب نسوا سبا دص هللا ىلعاهمرك و اهرخ ا ممذأ

 ةماريخ منك هلوقىفل وق لس وهماعهللا ىل ص ىلا تع ملوش هنا دج نعد أ نع ممكح نب زعم

 ديزب انث لاقرشبانثدع هللا ىلعاهمرك ةواهريح متن ةمآ نيعبس نومتن متن, لاف سانلل تر
 هرهط د:موهو مونت اذلاق ل سوهلعهنلا ىبسههنبا ىنتاامل رك ذلاقةداّتق نعدمعس انث لاق

 هناف فور عملا, نورمان هلوةامأاهريدنو اهرخ 1 نحن ةمأ نيعبس ةماعلا مول لمهكن نكن ةيعكلا ىلا

 ”لرشلانءنومت”وى#عب ركنملا نع نو.ةوهعئارشب لمعلاو هلوسر وهنناب ناعالاب نو ضان ىتعي
 نث هلا دمع 1 لاقدوادن“ ىلع اني دع مك هنعىس ماع لمعلا نعو هلوسرسذكتو هلبأب

 منو صان لودي, ساذا تحرخأ ةماريدن متذك هلو: سادعنب نع ىلع نعت واعم ىنث لاقحلاص

 مظعأ و ههتالا هلاالومءلع مهنولئاقتوهنلا لزتأ اع رارقالاو هتلاالا هلاالن أ اوده شد نأ فورعملاب
 ناكاملك فورعملا ل صأو رك. ارك: ا وهو ذك ةلاوه ركسنملاو ركساملا نعوم متو منو فورعملا

 تع«كلذإو هلعف اصيقووأر وهنلاهركدن امر كسنملا لصأو هلعذ نور كن: سنالو ناعالا له اهفرغل

 تن ونموت هلوقوانهم وكرت روهطظعتسا واهلعت نو ركتتس هللاب ناسعالا لسه تال اركنم هللا ةيصعم

 ريس منك ليقفيكو لاعفلث اس ل اس اف ةدا.علاو دبحوتلا هل نوصلختف هللا, نوق دصت ىجعد هنبأب

 اوناك موءلة مارين تنك لاقي امغاو تضمىبلا ممالا اريحْتمالاهذهناتب الالب وان نات عزدقو ةمآ
 لئقاك ةماري+ متنا هانعمامتاو هم'!تبهذام فال كلذ ىنعمنا لبق ييلعاوناك اسعار ريغتفارامحخ
 لمى ناك ل اداه كر ثك البل: تنك ذ اا ورك ذاو رخآ عضوم ىفلاف د ةو للف متن اذااو رك ذاو
 ناك ماسلا ىنعع متنك ل ئاق كلذ فاضد [لاقولوهانعم فو رعم ماك! !نالد>او ىيعاهط اه اواذه

 0 ا 1 مارت ديكور بكت رنا ب والا اقل اطول لا للا اضاع ثالذىنعم ناةيد رعلا ل_هأ ضعب معز دقواص < ىنعم ناك ةمآريخ مت دحو وأ ةمأ ريح متاح هل وان



 ناطلالاوةيوعملاو ريذختلاونايبلاو (29) ةبادهلاب كلذن ا ىبعكملا لاق لعغلا لوصخل ةمزلت#سملاةيع.ادلا كلت م مف قلم تحيا تهت نسم تلصحامنامالسالادعب مهنبب اسهف ة.راجلاة نجلا نالماعملاناىلعلدلد هيفوتمعنلاكلتىلاعت هتاركذ فها ٠
 لك ناببيجأو لسعفلا قاخمال
 كلذ لقالصاع ناك اذه
 لوصحع نينامزلادحأ صاصتخاف
 صالن وكي ناديال ةبءاوةغلالا
 معنلاح رششاذه 7 11 ذام ىلع دئاز
 مميزا مسهرك 0 مهلعتي ويندلا

 اف ىلع متنكو هلوعب ةيورخالا

 اغشواهنمك ذقنافرانلا نم ةرغح
 ريكذ ةلاباهفرح ١هتغشو ه غلا
 ىلعوشأ لاقي تأ هو ثننآتلاو
 هافش اب هناكمياعفرشأ اذا ئذلا

 ىبسءع هيشااانلق ناذالا نالوالانالوقلاو سانا ترحأ طوذملا والا ىف هنلادنعة مريح تنك

 :ةب رطلاةمالالاقو ةّقبررط له ريس منك كلذ ىنعمنو رخ لاقو ل: هانب ورىذلاريخلا
 ,دراكحأو نونمؤملا مهنممهل اريخناكلباثكللا لهأ نمآولو) هلوقل. وات فلوقلا

 دمعك ىراصن:!اودوهلا نم ليالاوةاروتلا لهآ قدصولوهرك ذىلاعت كلذ نعت (نوةساعل

 مهحرخ 1 لجو مهايندل_جاعىفهللادنع مهل اريدخ ناكل هللا دنع نم مهءاجامو لسو هيلع هّنلا ىلص

 هللا ىل_ههّنالوسر نوقدصملا نونمؤملاىرا دنلاو دولا نمباتكسلا لهأ نم نعت نونمؤملاوهنم
 مههايشأ و هو اوةيعس ب ةملعتوو ودخأو مالس ب هللا دعوه وهلا ددع نمي مهءاحاعف مسوعهيلع

 مهرثك 1 هللا دنع نم هن مه ءاحأم اوعيتاوملسو هيلع هللا ب صدم هلوسرباودصوهءاياونمآ نع

 دمعع قيدعتلاوةأر و:لاىفامع ايتاد ول ' نيد نمنا ثا ذو مْ: دن ءنو>راذنا ىنعي نوةسافلا

 لك فوةار وتلا فاع وهيقددصتلاوىل الا ىفام عامت اى راصخلا نيد ن هو مل سوةيلع هنأ ىلسد

 ىراصلاودوهملا ىنعأنيتةرغل اانملك ودهللا ىبن هناوهثعبمو هتعنو ملسو هيلع هللا ىل_صدجتةغص نيب اكل

 مهربك ًاوهؤانث ل-لاقىذلا هين وم. دد مهمات وعدي ىذلا مهنب دن ءمهجورخو م هةسف كل ذف ةيذكم

 مسهنمةداتق نعديعبس انث لاهديزب ان5 لافذاعمزبرشب اني اص اعةداتةلاقونوةسافلا

 الاكو رد نا) هلوذ ليوان ىفلوقلا و سانلا رع ًاهللامذنو اغلا درتك أو نونمؤملا

 لهأ نم ن روةسافل ا ءالؤد هل وعر دهللاب ناعالا لهأ ايكو رض نل هانت لح كل ذب ىجعت (ىذأ

 مهنكلو كاذب ىنعيىذأْالا ايش ل سوهيلع هللا ىل_سادجت كن مهي ذكستو مهرغكب ًايسش بالا
 الو ةلالضلاىلاك ايام اعدو رب زعوممأو ىسعف مهاوقو مهرفك مكءاسع-او مهكرمشب مكسنوذؤد
 اريخالا اًئيشكتشاامليقاك هلبقام ىنعم فلاختوهىذلا عطةنملاءانثتسالا نماذهو كل ذب كو رضا
 كلذ لات نم رك ذ لب واتلالهأ لاق كلذ ىف انلتاموذب وأعام«نرعلا نع ةيكحةملك هذ هو
 مو رض نللوقي ىذأالاكو رض: نا هلوقةداتق نعدرعس انث لاقدي زب اذث لاق ريشب اًنثدص
 نل هلوق ع.برلا نعديبأ نعرش_عج لأ نبا انث  لاقراستنع تنص مسن هنوعم-تىذأال
 نءجاحت ىنث لاقنيسملا انث لاقمساقلا ادع مهنمهنوعمستىذألافىذأالاكو رضد
 تامدنب رمت نئئدص بءاصلاوىسعو رب زءفموك ارسثالاق ىذأالاكو رضانأ هلوذ رحنا

 مسمن وخمس لاق ةناداىذأالاكو رمضن نا هل وقىف نسملا نعدامء نع ىنذحلا طا ولأ انث لاغ

 محراب دالك 01 التاق ناو) هلوةلي وات ىفلوقلا © ةلال_ذلاىلاو<نوعدي هللاىلعايذك

 مكنءاومز هم ىراصتل اودوهلا نمباتكلا لهأ مولتاقي تاوهؤانث لج كلذب ىنعي (تورصننالا
 ةهجرلا هرهط لوح مز ملأت الوسهماز مما نعاني اكرايدالاك واوت هلوةفاماز مما مهرايدأ 9 واوبف

 نوكذئ يحول ط لاري دف ءرث أى بلاطا اوهسفن ىلع افون: هميلا لن لثوموأ لم ىلااب رهبلاطلا
 هنلاب عهرغكسل عكلعنونمؤمماا هيأ هللا م_هرصتسالمث ىنعي نو رممذيال ممزاهلا با اطل اهجو ىذا
 واقف بع :رلا ل ادق لح ِوْرَع نانال لس .وهرلعهللا ىل مدت كنك ان 1اعهكناعاوهلوس رو

 لشأو ملوهيلعهنناىلصاد#تديننهرك ذىلاعت هللا نمدعو اذدو كرما نونمؤم ا اهيأك دئاك
 كولو هلوق مزح د ةونو رص المن هلوق عفراء او بات لا لسهأ نم دهن: .رغكلا ىلعمهرصت تامالا
 الولاثأ5 اممبهذ_هقحلاةنونلاءاهلبق تاب الا سو رنالمالك-ال اقاسناءازداباوج ىلءرابدالا
 3.1 لأ رنتي مذا اونوهف م-ماع ىضقيالرخ 1 عض ولاة د ةواعفرنو رذتعبف مهلْسْذْؤب

 ىتعي (صانلا نملم-وهللانم زبحالا اوعقئاغأ ةلذلامهاعتب ريض) هلوق لب وان فلوقلا ©

 هذقناسأ اوهذقنأ و 45 رطو ءرجتكأ

 هر !!.ممىفريعكااو مات وهصلخ

 ىنعم ىف هنالاما اهلل ةأرانللوأ
 وهوةرغللاىلا هتفاضالاماو ةغشلا
 ةانعلاردصتقرشاو « هلوقك اهضعب

 رغصأ غلا مهضعب لاق م دلا نم
 ةكالضلا كلزكحو اهثلا نم
 «سلعح ون لاق كلذاو لالسذلاو
 هللاق ني سح هلالض ب سل مالسلا

 ىأ نيبملالض ىف كارئلانا هموق
 فيكفلالضلا نم ريغ ف سيل
 مكناتيالا ىيعموهبم ريبكلا
 منهح ىلسع عرفك نيفرشم منك
 راذلااهمن ىتسلاةرغحلابا هلا ميد

 اهفرح ىلءدوعم ايرانلاف عوقولا |هدعب قوتي ىلا مهنا اليشقو
 ةاسملا ةدمريتحت ىلعهسنتهسفو
 ةامكل1 نينا هناك تلاط ْنأو
 قع وكول مزاتسملا نولا نيبو
 نيب وىشدلا فرط نيدامالاةرغملا
 ىسعم ةهلزتسعملات لاف يذلا كلذ
 لورلاب مهم فظاىلادعت هناذاةنالا
 هقاطل ا رثاسس و لسوء تلع هللا لص

 حيجةةسلالهأ لاقو أردما حد

 نمؤملا نيب ةكرتُثم فاطلالا
 قلاع نارلع فقنااوهىلاعتهّن انا عتاد“, الا نكلراذلا نمدسفن عن أى ذااوهدمعلا ناك !دعل اوهناخالا لءافناك وافرفاك-لاو
 ءاحزر يلعاو) هوكتاو ا ىدهااودادزت نأةداران ودتهتعكاعلهتاب 1 3 هيلا نيب خيابلا نايببلا كلذ ل ثمل 0 يلاعت هللا وه دابعل !لاعفأ

٠ 



7 

 مكسنم نكت لولا فر يا ىزياماكر لا ئئمْولا غر ةرقبلاةروءلثا وأى ص دقوتئسلا لهالىاثلاو ةلزتعملا لوقلوالاهّب اده
 طعنه رهاب رست ل و. العا تكلاو خب ام لعف ىف سرغرتلا ناءون )مم ف سن> وهو ريسالاىلانوعدةمأ
 تام يملا ىف ةداب ,رنيمتو ملا هعبت امرح

 نووهذب وفورعملابب و مت ولاَقف

 نمةهلك نا ىفاوغاتناوركناانع

 ضيعبتلاوأ نيسرتلل مكس« لوقف
 هنالنيستللا مما ىلا ةغئاط بهذف
 صالاه.1 بح والا فاكم نمام

 ها ىسبنلاو فورعلاب

 الفيكو هيلع هن وأ هناسلب وآه

 هوت كاذب لاصتدق (هعسودنو

 نو صاد" سانلل تح رخأةمأ ريم 5

 اذهفركذنملان عنو منتو فورعملاب

 ارفف هرهاوشب كإذ انس داقو لذلا نمر لعفلاة ل ذلاوةلذإ او ملا ةلذلا هلع رد هؤانث ىل- هلوعب

 نامت 1 ودك مادوهملا مرأه ؤاذث لحلو, اوقلا_ةيح ىنعداوغةئافأ عضوملااذه
 نملك الا نيكرم داو نيم سملادالب ن ماهعا هب نماوفاك ناكمىأب وصضرالا نم افاك ام اةلذإا مو

 ىف نسملانع فروع انث لاقةذوه انث لاقراشنبد# امدح اك سانلانءليوهللا
 ل !امجلعتب رضو سانلا نه ءلكرشلاب .لبحالاا و غةئاةنأةلذلا مهلعتن رمض هلوق
 ىقنحلاركونأ ان لاقنا:-نيد# ” مدع ةب زجل وهيمل س ودلاناوةءالاءذه تكرتأ
 سانلانملء-و هللا نملبعالااوغقثاغ أ ةلذلا مملعتب رض هلوق ىف نسحلا نعدامع انث لاه

 عضوملا اذه هللا هرك ذىذلا ل. كاامأو نيملسملا 000 0 اذا لاق

 مدقت نامآو دهعن م مهمرارذو مهلاومأ ىلع ن 0 85 همه سن أ ىلع هين و:م' م : ىذلا بسلا هئاق

 ىسعنع ممداعوبأ انث لاقور#نيد# ئه ص مك مالسالادال+ ىف ا تار مهل

 انئدص مهدهعب لاف سائلا نم هلمدو دهعب لاق هلل أ نمليبعالا هلوق فدهاكتن مه نأ بان ِء

 لمحو هللا نملبحالااو غقئاغدأةلذلا مهماعتب رضةداتق نعد عس 0 لاف ديزي انث لاق 5 دبع دالوأ نع نالسغل كلوقك

 نازرلادبءانربخأ لاق ىحي نب نسال نادره سانلا نمدهعو نبأ نمدهعبالا لون سانلا نم عدبجسدي رثر كسع هاب نمزيمالاو

 لاقباتعزبنامئءنعديزب انث لاقةدعسنبديج نشك هلئمةداتق نعرمعمانريخألاق اولاق مهضعبال نالغلاو دالوالا
 لاقدس# ني سانلا نمده وهلا نهدهعب لاق سائلا نءلل.-وهننا نملبتعالا لوشن ةمركع || لك-ا !ىلعابجاوناك ناو كلذ ا
 دهعوهللانمدهعبالا لون سانلا نمل يومنا نملبعالا دسلانع طابسا انث لاق دجأ انث || نع طقس ضعب هيماق ىتم هنأالا
 هللا ن ملح الا هلوق عدد رلان عدس !نعرفعس ىنأن با انث لاقرانعنع تئدع سانلا نم ||| تاناغكلا ضو رف رئاسكن قابلا
 لاقىبأ ىنث لاقدع نيد ٠مرص ساناانمدهعوهللانمدهعنالالوّءب سانلا نمل يو ||| اماضيعبتلل امنا نورخآ لافو
 سانل !نملسب>وهلان مليح الا وةةئا أ هلوة سابعزب نعم أنعملأ ىنث لاقىع ىنث || ةوعدلا لءردّشبالنم موقلافثال
 00 اوهف | 01 0 لتسافوراذواللا ضل را لوشن سائلا نمدهعو هللا نمدهعوهف 0 -ىسهنلاو ف ورعملاب الا ىلعو

 ةةئاق اد ها <لاقلاق عرحت با نعجاح ف لاق نيسحلا ع لاق ماعلا ب رص زب زحاعلاو ىضرملاوءاسالاكر كستملا

 ماسلا 2 جرحت! لاقمول سانلان م24 و هلل نمد لا نمل ودنا سلع

 نمىل-_هىفالا | اوةئاغن.ا هلوقىفدب زنبالاق لاق بهونباانرم أ لاق سول ومد هللا لح
 اال مابا |ودتالذو لاو دهعلا ل. طل اولاق دوت منو مهد دووعن الا لاق رسانلا نملم>و

 نيدوامتمالابح كفن دوعط افانا ل>رلا هيأ ةيقعلا فراصنالاهتتأ نيل سودملعهنيا ىلص هنلالوسرأ

 لس رعهشبالاقىذلا ليما اذ هجالاهنلا ضر نمض راف نونمأب الدوملاولاقادوهعلوت اودي سانا

 صتغفلكتلا اذه نال اماو

 وهامريجلا نوفرءد نيذلا ءالعلاب
 نولعي وامهامركذ 5-0

 ىلا وامبتماواىف الا بت راغبك

 ْن ءىسماع رلهاجلان او رشاس

افلاقة.ءايقلامودىكااو رغك نبذل وذ كلوعمت انيذلا لعاس وأر قو هفرعاع روركسنع ص أو فورعم
 ىراضالا نمد حت هيفدلب س ء

 امتأ ضرالا ىف م_هانعطتو هنلا لاق نولذتسسم اهلك تن ادابلا ىف دوهي قوف مسهو لاقالا | يهدم لوو هذمق

 1 ىف لاصكلاتءجس لاق ناعلس نب ربيع 1 لاق ذاعماي [ تعم“ « لاق ني سلا نع تن ه2 6-3 قاتل د را هابهنذ

 ىلأث بى مع سائلا نمد هعوهللانمدهعبلوةب سانلانملب-وهننانملبخالا هلوق | اناا ل 8

 ىذا ىنملا ف سب رع لسه 5 فلتاو هلثملاصضلا نعرمب وجانريخأ لاق دي زب انريدخأ لاق بلاط هر

 ىنءابلابل- ىذلاة فو كلا ىو ضعب لاقف سائلا ن «ىل_ب>و نبا نملبحتالا هلوق ىفءابلا بلج نأ ليلا راك 0
 اومدتعل ناالااوغقئا أ ةلذلا مهمل عتب رض مالكا ىنعمولاق رك ذالرتدقر ع2 لعف لبكت هلوق ناكفتيافكلا ل راع

 رعاشل !لوقب كلذ هلوقل ده ةساو كال ذر عض اه هنبا ن لب ضعبلا لبا ةقيشحلا اذه
 َىوُرْفداَوْعلاتاءورل خلا ىفو د ةفاك تدصف اهمامح ىتتأر

 لجركلذابصن نان يموقي ىدلا

 لاقو وهو ل اص: ةليا ىوقح قلعت 0 درسنا ىلع فورعملاب مالا نأ لعاووب بسن ل اوه اوهودد : الولا مك هيلع نيعت

 الفءار اليست اوم ةعجلاداّعت انور اددعاوناك نافاهطئارمن 0100 2 ثاءحشع ِح اةماهات دارفالا نود عمجلا هيرمؤي امامهدحأ ناعرف



 اهسنائو اب تةولاواهرخ نم ىلع ضرثعبالو ة.قارملا ىلعهثحامتيستلاهتافثةولا |[

 رخ الالوت 2 واهمابح تلبقأدا ارآلاقو
 د.صلا ونحك ةاح أك ىحل رهدلاتانناح ى-ةنح

 مالك نمو كن رعشت تلا نق اذن كلو لو رتموهز ا نود لس لانعا بحوأف

 ىتأررعاشلالوةفنالهاوءدتهكىلءلادريغف تاببالانمهلوقل هيدهثتساامامأو د.عببرعلا
 اكسف هنأ 0 درامدخ أهمل رع هن ارامخأ معو رايد (قفاكس *ليخلاب هنا ةراهما ىف ةنيبةلالد اهمابح

 لوةفاك ىنتر هوا هام ءارلاتناكو ٌلاسمالارك ذ نع ىنغتسم ماكل نمره اهف ناك نيل محلا
 ايناغاهل توك مالك ىلا ةحاتكءاملا نوكست نا هانعم عما. سلاةف ضعموهس ا كالا ل املا

 ءانع د هللا نم لبحالا هلوق ةرمصملا ىودع ضعب لاقو ني" بس مهليايان أ تملا ناو رهط ىذلاريغ

 نءنورخك لاقوامالسالا اوغااهف نوعمتتال هلوق نمدشاب كلذ سلو لاق مالك-ل!لوأ نم راخ

 عضوعالا ناكملكبى او غقئاغيأأةلذلا مولعتم رض صملاولصمءاةةساوعشل وللا
 اطداف قل !باطاضد أ اذ__هوناك_لااذه ىفالا:ةكمالا فةلذلا و ملعث د زنط لوش» هللا نم لمح
 لبعاوغقث اذا مولان وكي نأ بجول,ءزاك الصتمناكولو لصتمءاذئتساهنامعز هنا كلْذو لصفملا
 ل_عاوفقئاغ أ ممئالدوهلاةفص كلذ سيلوةنكسملا موماعةي و رضمريغ سانلا نم لبحو هبا نم

 ىلع مهملعةيورضمةلذلاف سانلا نمل .-ريغو لجو زعهنلان ملل. -ريغب وأ سانلا نم لبو هللا نم
 بحولال_هتمءانثثسا سانلا نم لم-وهللا نم للبكاالا هلوق ناكولذ لة لد وألا لها نعانرك ذام
 أ || هّساههعصوام الخ كلذو مبلعتي ورضمتلذلا نوكتالنأةمذودهعباوغقث اذا موقلا نوكأ
 لوعلا نكسلو اًضألئاَقل ااذهلوذد اسف كلذباض ا نيي”دقفةغصلا : نم هيهام فالحو ممفص نم هي

 ءاملا ىيسعملاف ضم ءانثةسالا لمق ىذأا مالك لا نالت لد هنا نم ليخحالا هلو5قءابلا نااندنع
 ليعالالاف ماو هقت ن ملكبةلذلا ملعب رضاوغقثامأ ةلذلامهماعت :رمد هلوذ ىنعمتأ كلذو

 توفق نكس -لومانعموءذععاطقنالا ىلعهذك-لولوالاب لاص: الاء وري ىلع سانلا نم لمحو هّلنل' نم

 ناك ناو ًاطخلافأط الا ادمْؤم لتشب نأ نموا ناك امو لقاك سانلانمل_.وهّنلا نم لمد

 كلذك ]5 هلن اق ًاطدشالا ىنءعلوالاب لصتمءانثتساب هلو5 سدافءانثتس الاليةاعذ ىلعامعاب ودذم

 بلح ىذا ناك ناوهّنلانمىلل_بحالااو فئات: هلوق كا ذك اطح هلدَعِي دق نكسلو هانعم نكسلو
 نا ىيغع هليقىذلاب لصتملاءانثتسالاب ءاز*سإلا سيافالا ل _ءقاهضت#: ىذلا لعفلا الا دعب ىن جلاءاماا

 ليوان فلوقلا © اغن  انببامهانعمنكلولاح كت ةتبان ةلذلا لب مهتعةلئازتلذلاةاوّقل اذاموقلا

 نولتقي و هنلاتاب اينو رغكتاوناك مس مناي كلذةنكسملا بلعتب رضو هللا نمبضغءاؤاب و) هلوق
 هضهسم هيا اوذرصن اف هللا ب ضغاول محم وهللان مسظغاؤاي وه رك دلاسعأ نعت (ق-ريغب ءاسنالا

 نمسضغلاى عمو امهعوّد و رقغلاوةفافل !نذ اوتنككملا ملا معموودها وشب كلذ لص نب دقو

 لح ىعنهلناثان اننو رف ةكلاوناك مهماب كلذ هلودو عضو“ ع نءىنغأاع ىضذمامف هلأ

 نورغك اوناك الدب ههاعتلذلا ب رضو نبا بضغنم هباؤاب ىذلا مه هءون أ ىأ كلذ هلوقب هانت

 .ذارفنم مهل ضر وا ةدصرلع متو املأ تدمج ضاوي نا تان 1 !ٍ

 ةءارحو هللا ىلع ءاد "مج هنلازعرر مهءاببت نول دعب , اوناك اعولو#ب ق-ريغب ءاسنالان وأبو

 نمثمذنالا | وقل ناكمىاب ةلذلااومزلأ مالكا لد واتف لتقل مهتما ةدتسا ق-ريغب ولطابلاب هيلع

 امثالد رقعلاعودخوةقاغلالذ | اومزل او هبل مد ههللا نم ب بضغبأ اوذرمد' او سامان مدسمُْدو هللا

 ١ فلولا ٍْه ءار“ ءاواملط قريب هءاسنأ بالتقيو هكدحو هتلداوهللاتادإ < ايتودع<اوناك

 ىلامسقني ونيسمد الاقوةعقلعتبام ("1)

 وأ هيرب لاطوت اذا دلبلاك ماع
 ليبسلاءانبأهقرطوأهر وس مدهما
 تافمهتئوعم اوكر وأ نوداتحلا

 صويمل لام لاملا ثدب ىف أك
 و وذ أ نكد م تاو كلذ سازلا

 لطك صاخيلاو اهتداعرب ةذكملا

 بستملاو ندا 7 ءوملا نوندلا

 ءادعتسااذاهنعب و رسل اي وماي

 اهئلاثوسملاهل سلو نيدلابر

 ءاناوألا ماك ةكرتشملا ىوعدلا
 ءاسنل امازلاوءاءاكسحالا حاكناب

 ف :رقتدا ذأ وددعلا ماكحأ

 تاواهدهعتب مئاهملا أي راوءاقرالا
 ريع نم .وقيطت الاف ه دوأ معسل ال

 ةالدا!ىفرهشلاك تادابعل 1
 قديزب , راسكحوعلاب وكن رممع

 نمو هبيلعر رك ١ وهعتع ناذ لا

 ىهو رع س ردتال ىدسصت

 سانلارارتغا نمؤي لو هلهأن مسيل
 ركشف في رستوأ ليوان فهن
 حاد هى | ًارهظ وهلع 1

 جماشتاو السر ىأراذاو هب رتغن

 نكشي ل سانلاقرطن عراش فة ]سا

 وهنلاخقن رط فناك نا اوءسلع

 نا لوي وركذبف ةبيرعضوم
 عهاو هّنع اهتضذم همت

 هللاففن ةسنح [تناكتاو سب رلا
 نوقح قركشالو ةوالنا ىف ععم

 راخلارادس فراحلا ىدعتكن يد" الا
 ركش وقالب حاصءادعتسايالا

 دجاسملاةكآنمةالصلا لمطا نمىلع
 اوبحاذا ةاضقلاىلعو ةقورطملا

 فرلفالا فاو ريو موسما

 ةلءاهعصتخلا فوسلاوتاموصملا
 هنمترهط ناف هتنامأريتذع ءاسنلا

 ةل_جاب ونمتاماغم نم عنمةنامحت
 ك0 0 سس

 ىح فاك مريغو فاكم لك لاح ريو ىلا يادار اق. .1ذ قدرطلا نعىذالاةطاما هان دأ ًاوهرباالا هلال رةاهالعأ ةمعش توعمس وعذب ناك الا

 اياست-اواناعا اكلذ لكراكنالاو مالا ف بعمالا لا لهسالان ماحردتم هيقدلي امىلاد وع ديو أور ضاال مك نيس.نالاو الرع نا. دصأا



 بهذانهه نمو هدعب نيد ارلا« اهلدشو ىىذلا بصشم وانه كلذ ةيئاه لاو ةيئاسفنلا صا ارذالا نم_ٌضرغل الوءابر وعمال

 سانلانواعي ولوسرلا نمنول تن نيذلا لسوم.لعهملا ىلصمتنال اوسرراكأةبآألا (محع) هذه نروك ذا نمدارملان ألا لالا
 0 اعنا ىلسينلان 7

 ىو فو ريعملاب صأأ نم

 هضرأف هللاة_ةءاشوهف ركدملا

 هياتك ةةلخو ننال وسر ةهلدتو

 ما لضفأ ىل-ءنعو
 مورك.ذملا نعىسنلاو فورعملاب

 ناسي نيَعساعلا امد

 هكئلوأوىلاعت هلوقب قكو 4
 الغلا صاصتخالا ىنومغملا

 نأ اذهب دقو مهلاحدام

 فو راب صاب تأ هل رسل قساغلا

 نمسيل هنالركسملا نا سع ىسج و و

 در واذهنا,بحأو حالغلالهأ
 نأ رهاللا ناف بلاغلا لسس ىلع

 َنَء ىهانلاو فورعملاب ص ١ الا

 حالصادعبالا هذ ع رمشال 1 ظ
 7 7 لئاعل انالدسة:لاوح

 نك ق مس امقو رايز

 قررا ل صعاب نأ ةأ سان زي

 لاق اهه-ونسع ا اهناىف

 باك را رت ناءارإعلا شع

 باكترا نءىسملاوهتعىرهملا
 0 رثمذق ءاقلا ىلعنام>ا وى

 بحاولا«نعطةسالزيحاولادحأ

 اورمفل لا ضعب نعورت الا

 لوق اللهب هللادبع نب ف رام عمس
 لوب امل عشان أو لاقذ لعفأ الام
 الفك: مهذمم رغط ولتاططستلاوو

 نع ىمنبالو فورععد>أ ص أ
 ليقامةيضةلاهذهىفقملاو نكدشم

 قتلابسانلارماي قنريغو
 ضد ص وهو سانلا ىوأ دب بدبط

 نولوقت لهلوقب هيلعىني تارقلاو
 نأ هتننادنع اتغمربك نولعفنالام

 سامان وان” نولع#:الاماولوةث
 فاسد ق ووك سغنأ نوسنت و رعلاب

 0 سس سس

 مهلتقووهر ةكيكلذم_ممانلعف هرك ذىلاعت لوع ( نودع اوناكوا اوصعاعكلذ) هلوذ لب وان

 انام 171 ااا مر ريع قفا ةيعألا ىغمانب د قو مهب ررمأ محم ادتعاو ممر مهتيدعموءاد دنالا

 لالخان م ناكل لهأ نم مولا ءالؤهم لعفامءدامع هوان لحانس ر ملعافهنداعا نعةباغكسلا هيفاس#

 اودعتذاباذعلا ملأ ولاكن اودي وعلا نمل "الاى مهلوخداام عما. :دلا لحاعف مهى .زلئاوةلذا

 اون هل .ةنم ىذااةالبلا مشوم لماهت ومسهلهرك ذىلا عتهنماربك ذنمراحاوا هةتساو 3

 لو مهكلاسموم مثال سيفمهحا متماوم ر / وم متلسإ اونتسالن آان مالهنمدظ واو رك ذب دي وأو ملم

 كلذهداتق نعديعس ان لاقديزب انك لاقرم ك0 اا ا موهللا معن نمم مم

 نانلان م لبق نم كله نم كلهأ امسمبنافناودعلاوتيصعملااو. منمحانو رعب :اوناكواوصءامع

 مهو ل_ألاءان هنباناب 1 تولتب عاق ةمأ باتعلا لهأ نمع رش اوسدل) كر 0
 رغكسلاو مهنمناعالا لهأ ب ناكل لهأاعي رقسلءاوس اوسنا هؤانث لج هلوةب نعت ( نودع

 داسعلاو البصل اف نوت ةواغتم مهنكلا اونيلداعتماو -دالوةي نيب واستمري مهما كاذب ىئع ءاوس
 قكلاامه رك ذنيذالاباّكلا لهأ ن هْنيَشب رغلارك ذ ذه نالءاو تاوسل ليقامتاو رمثلاو ياو و

 هؤانث ل-ريخأ مث نوةسافلام 00 اوتونمؤملا وهم وهل اري ناك-ا باكل الهأ ن ماولوهلوق

 توذم وأ ءاوسءالو هسيلىأ ءا تاون لاعكو :رذاك_!اواممممةئموملا هد :ءنيقب رْعلالاحنع

 ىنأ اومهحدمو ناكدلا له نمتنمْؤا ادق غلاةغصنعهؤانث لج رذلا ًادتءامنو را لاووهتم

 راغملاولذلا ةفلاحتو اهلا نم هباهغصوامب مسهنمتةساغلاةقرغلا ف مؤامدعب مهلع

 نولثي ةءاقةمأ باكل !لهأ نمل اعذ ةرخ " الاةصضفوا اندلا ىز لمتو ةذكس !اوةقاغلاةمزالمو

 ةعوذمةئاقدمأ هلوق نيقتملاب ملع ءهلياو هلوقىلا ثالثلاتان < الانودح“ا مهول. الاءانآ هللاتاب 1

 نامهتعانصف م ّمنيمدقتملا اوةريصملاوةذ ذك !اى : ودق نمةعاجو هول لو ولا لهأ نم لود وهب

 راق لول طوول القطيف طاوس نعت ةاقتمل هوقو معضوملا| ذه قءاوس دعبأم

 ءاغتكا لرث ىرخالاةقفرغلارك ذنااوعْز وةرفاك ىرخأو ل_للاءان 1 هاتان آ نولتن ةعاقدمأ
 00 1 كلا دمإلا ىهونيئقر لادا كَ

 ا راىردأا عمم يي اهمال ىاتاقلااهملا تيصع

 0 ”الالوشبو دشر ريغ مأرك ذنمدشرأ هلو داغتك ادعر علل ملعب و

 ءاوس لوب نأ دب راالثاعلالوقاطخ مهدنع كلذ عموهو * لئاضآ «مماناشارلا» دو ه»*

 ملكا تاك اهفىناثلا ف ذ> نو زيسعاماوتدعق مالو :ئئ>تقأ ءاوستدعقمأ تأ

 تقأدلاب أم كلذىناو زاحاف ىردأ امو أى اب امون كا ذو ثلا ذ ن عاصقان تاك امنودد#>.اونايغتكم

 ءاوسىفو ةزاحالااولأ اوىرد ًاالامف كا ذكودحاونىلابأ اامءاغتك التدعق مآ تقأىلا,أامنودب ب ر مهو

 ةمأباقعنلا له نمءا ماوسدا هلوق مههبمج وث ىفاوا_ةغافد اوي فةكمريغ هناو هناصقن لأ نم
 زئاجريسغوهام ىذحلا نمهمفاو زاح دادس رعلا قوههاذمديلاهوهجواميلامهمءانيكح امىلعتعاق

 الءاغتك الاوماقل ىنعع عضو لااذهىفءاو سو "الالب واناؤ طدخأو ءا اوس عم مالك! !ىف مهدنع

 ةعاجيف ثتالثلاتا ان ينم بالا لهل سأل تدارك ةيتو هرتانكو هرم هلوان ىذلا ىج جملي

 ناسا نو لع + ان لاقد. جنا انثص كلذ لاق نم هر د مهمالسا نسفلاو 558 دوبعلا نم

 نب هللادبعملسأ مل ساب نب ع نعرببج ند يعس نمو ةمركع نعد بأ ندم 1 لاق قوس

 ' او.غرواوةدصواوذم ٠ اموعمد وم نم ل سأ نمو د دمع نم لم ناسا وردعس ني دمس ا اودلعس نبا ةءلعت ومالس

 2 هتلاودعاي ىلببدحأ اذكواذك لعفأ ملامص ملأ لص ملأ كزأ لًرعقن « انو م-هنائاطلادوادنءو ةرقبلا فهربر قت

 تان الا يفرك ذلاعت هنا امهدحأ ناهحومظناا ىف اوقرغت نذالكا ارقوكستالو هناك هلو هبقارت لو ىضاعملابهنزرا,تواخاذا كنا نكلو



 رحنا مص وص: :لا نالت ىف ل اوكشلاءاغلالاولا ةاناود_ بح اك لهأ نا مت مالسالا نيدتينص لعل دام ل .هئالاوذار ون اف د هنأ5 مدقاملا 1

 صوصألا قتاهشلاءاّعلان مناقكلا (مع) لهل عف لثمنمْنينمُؤ ومار دخن مالكسلا متفنر يملا ىلا ءاعدلاب ن ةمؤملا أهلا ىلا مالكلا '
 هد_ساغلا تالي وانا جارخخ او مي ا ل ا ا ا

 ةجن نم" 3 لات وكت از هىلعف اوناكولوانرارمش ةالاهعبت الودمعع ن املأ اممهمر ةكلالهأدو مم رابحأ تلاق هءفاوحمو مالسالا ف

 الا ملا نادلا (| نمد اوبل مهلوق نمل ذى لجو زعهتلالزنافهريخدلااوبهذو ماب 1 نداوك رئامانرام نم
 نع ىو انيربلاب ةامالا ا اذ لاقسب ركولأ امص نيكلاصلاع نمكئاوأو هلوةىلاهللاتاد نولي : ةعاقةمأ تاكا !لهأ

 ةردقلابالامتيالاممكلذناكوهدض ||| تيدزعسس ىنث لاقتباثنب ديزدلومد# ىنآن بدم : ىن؛ لاققعءانن د نءربك ع سنو
 ةلط سانلا فو ف.ك هذ شنت ىلع ةدانق٠ نعد س 5 لاقدب زب انك لاقرم هن انئرص هود سامعنب اع نع ةمركعوأري.ح
 قحلا له رذ> مرحالف تون غمو ل ص ةيعب مومذ تاو موقلا لك سدل لوب هب . الاةعاقةمأ باكلا لهأ نمءاو تاوسدلا

 ريصن الكل اوغلت واوةرغ 3 نأ نب ة#بلعتو مال نب ادسب ةئاقةءآ جرحت لاقل جاج َْش لاقنيسملا اد لاو مسالا

 اذ ممايقلانعم هزمعلابس كلذ ةمآو فيلكا لها نيبال عمد | ١ لاقوبعك انيادسأ او داسأو رسموةعشوهودخأ مالس

 ب ؛ الانوكست ادذهىلعو ١ فءاكشلا | و انك لاقور ,عن رمت نئئدص كلذلاق نمرك ذ هللادنععا اوس هللا قع ةعاقلا دمت

 لاق 00 و هذا ةعنن , فلود ناك هلا 0 هلل لمن نيل ب هيي داس سلا 1

 0 0 20 0 ا ادا لاف ضغا ني دجأ 5 0 خص

 ةوأ دعلابا اوقرغت فا ام هانم الإ كوأثا انس دةوةعات ىهىتلا ةمالاهزهلثك دوهلاءالؤه سيللوقي هنالفءاقةمآب كلا لهأ

 بيساو رغتوأ ندا! ىاوغاتدناو ىنمؤم ساب هللارابخا نعءاوساوسدا هلوق دنعةصقلاتت دقلاةنملوةكاذ ف باو لاب ئيلوقلا
 صو.ذال هدباعلا تالد اعلا ماسهامو 0 ءادتيماربتةعاقةمأ باتكسلا لسهأ نم هلوق ناومهنم ةكلا لها وناكلا لهأ

 هريصت مهنم لك لواحن ابأ اوةاتدخاو ةتباثةعاجةعافتمأ هلوقب هوان لد ىنعد دع نبادودإنةو ىابجنبا هامه م عتس ميكس

 لكراص ناب ممنادءاءاوذرغتوأ هلوق || ولت الدو ًاتلالدأ ناقتماعتلا اماه داعأن نءعئخأا ع ىذماوفة مالا ىنعمىلءانال دقو قل ا ىلع
 اوغلتاودلب استر رابحالا عم م-اعولأ انث لاقورعنيد# / * من رص كلذلاهنمرك ذ ةلداعلااهامعم مهضعب لا عف هلي وأن ىف

 قالا ىلع هنا ىعدب مهم لكراص ناب ةعافاهما كلذ ىنعملب تورخ 1 ناقو ةلداعلافةعافةمأ دهان نع مدع نأ نبا نعىسع انث لاق
 فاصنالا لعلو طا ءلاىلءهمحاصو ان” لاق دب زب انث لاوذاعمنب رمشد انئدص كلذ لاق نمرك ذ هن .ذ هيض اموهننأنات ؟ ىلع

 ةغصلاهذهبتامزلا ءاملع رثك ؟نا 6 ,لاقراع نعتت دع هدور-وهضنا ارفوعتتا باتك ىلعةمئاقلوة, ةءافتمأ هلوقةداتقن ع لمعس

 كلو ودادسلاو :ضعلا تالا ندع هنأ ارذوهدودحو هللا بان : لل هبة علا ءهيبأ نعرشعج ىلأ نبا

 نم اوةلتحخا نيذلا ىراصنلاو دوهملا ساخن الدلع سايعنبانع هسا 1 نع لأ ىش ل ىب يأ لاف لأ ىلا لافدعسنب ع
 ةصذاولا تالالدلام_هءاجامدسب لافو هوعضونو رح ًالاءدك رباك هك رتنو سنع عزمت لهنا أ ىلع عاهة دتهمةمآ لوب ةعاقدمأ

 كئلوأوأ هر هتلعلا نم كلا ئدجلا ضو لاق نيسان دي اني دص كلذلافقنمرك ذ ةعيطمةءاقئئعم لب نورخ 1

 د 7 . 3 ا 0 سك لا 0 .ه 7 2
 ةعدتمم نء مهران 1 اوهَتنا تذإا ىهىلاةمالاهذهلثك دوومل ءالوه سدا لوشن هن ال ةعاقدم !ىدسلان ءاط ايسا ب لاقل ضفملا

 مول مظءباذءوهلةمالاهدله ل ا الاد ذيله ىو ا ءاهتل .طملاةتناعلاو لعق

 نقيدوحو 1 007 هدائقو سامع نا هلاقام 'ىج ءلى عملا ةيراةتموخ الا لاوقالار ”اس ناك نا ومهتعاتد 9 وزامىلع اههلوق

 ناندئاف مهل هلوقب فراغلا قرلعت
 اذهيفناذعا اكلذناامدادحا

 م ويلااذه وك نمنأىب :رخالاو مونلاأ|

 دوساوهو--ولا ضع/ض.: نأ
 هوجو نارغلا ىف كاذريظنو اهضعب

 ةغاطلاولدعل أين د مايتم 'ارخو ويلا ابكر يعدعلا لعتم# بيعت هلوذ ىنعم نا كلذوكلذف

 م سوءيلع هللا لص هلوسرةنسو هللا بانك ىلءةماقتسالا لهآ ةغص نمريمللا بامسأ نم كلذربءو

 دودح ىلع م اعلا لثملاف هنا و< .لع هلنأ ىل ىنلا ندرمدس ننامعنلاهاورىذلاري1تا كل ذريلغأو

 كس "ل اا رقيتاور دل اةلافالثم مهاب 0 .ةساويكرموةىلك اهمذ عقاولاو هللا

 5 راكب 0 نم مالكلا لب وأَتف هنعهلبا»ا مام بانت حاو هب ا 0

 هلود 1 7 فلوَعلا ٌّق مس وهيلعهللا لص ىلا ل و .ر هل ن -امو+ .ةاع لهعل ا ىلءةننأ هناكسكم
 ناصح -_

 : ع
ن ةسمةكح 6-1 3 هرم دثمول

 ةرمش

 ءأو ل 1 هللا اك نوري هاتان ١ نول هلوغب نعت ( نود: مهول يللا ءان ١ هلئاتأب ١ نولّن
 اهدرن لا هوحوو

نال اودنت رسغمال ناولذاهد !هلاثمآ ىفوق ههرتق )ع بار 7 نا 0 (
ا<تض ايبلا نا لمى ىلا مهيلاوامهدح 

 نءز

اه لا بز تانحو ضار اوسلاوحرغلا
لامالا؛ هان نسا لسد دوسصوسو لاقت هدرا ويل

 لافةدو ءاعم ى



/ 

 تدوس نورّعلا صايأب تشلاقءا رعشلاضعماو ردقلاةر وسرب بغت فهذا ءا ثناء ىح قوس ريشا ماو ينمو اهو وذو سماب لح وهل 'ء
 قلسصالاذاةمالغااور ونلاامهوامهر ءاطىل ع تالوم ضانيلاوداوسلا نأامجناثو م 1 ( نورةلادو -هوحولا ضد دنعو ىهحو

 0007070001000 000 0 ا
 | ىفلوقي لبالاءن 1 كلذنولتيلوقي ظعاولاوريعلا نمهياتك ىفدزنامهتاتاب هلوقب عي ديلا || ىو ب ضاسمسو قارون
 ه«ةفمص تضساوهق ارشاو هراذساو

 نموهنيمن و هيديئبد رونا سو
 داوس مسوق طابلاةلط له أ نم تاك

 «تغبكندوسساو هدكونواألا

 بناج لكن بم ةالظلا هب ثطامأو
 فري نأ اذ ىفةمكاولولاف

 مر هلع نص لك فقوللا لهأ
 لمحو كاذب سح نورغص,وأ
 رو رسو ةيعسمل دب ص هيد مسهل
 فرعاذا اضاأو روكولب ووأ
 ىف هل ل هه هنا مندل ف فاكملا
 تؤاد زانيتلاخاىوبحاةرخ "مالا

 تامر كرو تاعاطلا قوتيغر

 ن' ايهلانأهسف ىضملاوتاق
 ناكدملاو راف ة ديلا قالشالاو
 لكو تاملط ةهمزإلا ٌتاداعلاو

 رعبالا ىهكإمهرارةرهلشب الامهنم
 سدتغنانورظناورخ الا ىلاةقزاشملا

 اوس ءار واع راوق
 يلعتما . الابةنسلا لهأ متحاوار وف

 هناورفاكاماو نمؤَماما فاكذلا نا

 هنالزم تلزغملا ند هلزنما عه سل

 ع || ضي ءييم-ىلا مالا لهأ مس

 اهد ١و مو ل اونمؤملا مهو هوحفؤلا

 قىلاعت هوة؟تورفاكلا مهو
 متتكا عباذعلااوقوذف:”الاوخ
 دج ذلاقلا نطوعاو تير
 ثااثلا مهن كا 9 دمدع كأم

 هوحو 0س اًضد دو همدع لعل دمال

 اضيأومومعلاد_.هيالف ةركن
 نونمؤملاوه ةي الار وك ذا

 ةهشالو نا ءالادعباورقك نيذلاو

 عمز زانلا لجأ نم ىلصالا ر ةاكتانا

 نيوس# '!!نيزه تحب ىلداد رمغهنا

 نوكسف مدا باص نمد ردلاجا رقما تفورل أ دحأ لكن ادار !انوكينأز ومجال باو 1اوقاسغلا ف لولا ازكذ

 رعاشلالاقاك ىنأاهرحاو الات اعاسف ىلالاءان آامأو هيض نو ركفتي وهنو ريدتف ل بألا تاعابس
 لعتتد ليالادادح ىنالك نم « هنرم حدّقلا فطعل سو وح

 لاف كلذ ليوان ف لن وأتلالهأ لت ماو اعمماعمالا ؟-اوكر وصقمانا ءان“ ًالادجاو وثال.قدقو

 انث ىلاقديزت انث لاقرشب (ئامص كاذلاةنمرك ذ اناقاكى لل تاعءاسلي وانتمهضعب
 ىلأنبا 533 قلاقرام نع ثن ره ل_ءالاتاءاسى ل يالاءان 1 | هللاتاب نولي ةدامو نعءدمعبس

 قس : لاق نيسحلا مث لاق مءانغلا نئصص ليللا تاعاس لدللاءان 1 لاق مسييرلان ءهم .دأ نعرشعج

 تورخ] 1 لاقولدللا تاعاسلب الاءان"أ لوقت نرعل انعيعسريثك نب :هتلدبعالف مرت القلاب اج
 قمل نب دما اند لاقنيس1ل١ئيدمحج اًيشرع كالذلاق نمرك ذ لمالا فوج ل. 0 ١

 تور لاقو لالا فوشي ءالاءان ؟امأ لمللاءان 1 هاتان 1 نولتب ىدسلا نع طابسا انث ىلا

 (انث لاق ورمز دمج ئئدص كلذل اق ن هركذ ةريجخالا ءاشعلا نولصداوفاك موق كلذ ىنعلب

 أ فدوعسمئءهتاد عن عىل ادب زب , ىلأ نب نسما نع مدن لأن بان ءىسع انث لاف مصاعوت

 اهمادنال باقكدلا له نموهاوسن مو 1م نول سم متةيبعلاةالم لمالاءان 1 هتلاتاء 1 نول دا

 نعنا_علس نع رحزْبهئادبعن ءبولأ نبى ىث لاق بهون' .انريخأ لاق سول ونص
 أ ناك هَ 1تاذ وهنلع هنا ىلصتلالو برام لع سنتحالاق دوء سم هللا دبع نع سامح ثءرز رر

 9 رمق م. هطضمانمو ل صملاانموعاق- لم !بهذىدءاشعااةالصلانت 7 د ملف هثاسأ أو ه]_هأ ضعن دنع

 : "فاقوس باكل له[ ىساوس اوسيلدنلا لزتاف باكل لهأ نمدح أ ةالصل هذه ىله.الهنالاقو

 ىع فأن < كاسيعم لع امم لاق سنو) نص نورد مهو لبتلاءان ١ هلباتإب 1 نواب

 انباع جرخلاف دوعب منع هلأ اب بع ع : نع سد ءح نب زوم مان نحشب رط نب رمصأ ن ءقاسأ اردنا

 .لهأ نمد ضرالاىلءامانالاةؤةوعلادد رب ءاشعلاراغتنن نكنو طرا الشال ا

 نولي اق مآ باكا لهأ نمعءاوس اوبل تازنف لا كريغتقولا اذه ىفةالصلاهذهرظتني ٍادالا

 برغل انيباممف نوأصداوناك موق كلذ ىنعلب نورخ .لاقو نودحس مهول بللاءان 1 هيناتا
 | ىر والاانرهستأ لاق قازرلادبءانرمخأ لاقىك نين سلا انثص كلذلاةنمركذ ا
 | مهو ليللاءان 1 هتلاتاب !نولتيةعاقةمأ باتسلا لهأ نم ءاوساوسل تلزناه ا ىنغل.لاقر وصامن
 : اذا ثلذو نامملا : راقت ماهفال دا ىلءات رك دىبلالاوةالاهذهوءاشعلاور ررغا ا نيناعف نو ل

 نوك دقو وان 1 ىهو ن.الا تاءاس ىفهلناتاب 1 نون مناي مو ةلاعالؤهفصوهر ؟ذ امي
 فوجاهالت نموءاشعلاوب ,رغانا نيبامفاهالث ن كل دكو لءالاءان 1 اهلايلات ءاشعلا ةالص فا ملا"

 هوال: كلذ ىعلاق نملوةةن" الالب وأب لاوقالا ىلوأ نارية. الا تاعاس هل لان" لك لاا

 هبلعهنلا ل_ددحة ماهتلا فسوف باتل لهأ نمدحأ اهناسدالةالصا مالءاشعلاةالصف نآرقلا
 ْ ضعب ناو نوي مدو هلوقام د اوسر ماب ادرغك يذلا باتكلالهأ ندا. نواصرممنأي لسسو

 ىفنوكت المالصلان ال دوعسل ا الوالسصلا م. عضوملااذهىفدو هلا ىث_عمنا معرتس رعلالهأ

 نولي وهو لسالاءان 7 هاتان 1نول#:بهدسنع مقلكلا ىن_ءمتاكذ ةعوك رلافالودود-لا
 ءان ادا 7 نول: ةمئاهة م لكلا هند مالكا ىنعمامتاوه بلا بهذام ىلع ىنعملا سلو
 قلوّملا ُج ةالضلا فن وردملادودسلاو دودخ لاا مق نود “ا د مهرومتالصف للا

 ىفنوعراسو ركذاا نعومي و ورعملاب نواب ورخ آلا مولاوهللاب تودمُو 7 هلو لب وان

 تاريمللا

 ملدةكاف نا.ءال اوعيمزا ثم نمرغكلاالر فك هنا ث بح نم .رغك !اوهتن الاخ 1ىباذعلابح را لعحاضيأ ؟ هناو راةكدلا ع4 ناطحلا



 ةدارا نأ لعاب" اذ :امهممتخو ناوصلا لهأ رك ذ ذي دن هن سدت رلاوأ اولاةدافا لست دعب باول اوارخخ [ آسعوالوأ, داوسلا ىلع 2 هلا مدلق 1 5
 ٠ رموةحعاضغلا ىفعس دب ن رق هناو ماطتماو (م6) علظللان بحب أع رنمكالذىفالو ىضغ ىتج .رتقبس لاقاك بضغلا دارا نمرتك أ ةعنرلا

 متابع ادعباورغك نيذلاءالؤ مدار 1

 رافكلا عسب مهبعك نب ”ىألاق

 ءاوروقاثنملا ثقواو دما امهنال

 نعهدان ماي ط.سلا ف ىد اولا

 دا اال لبقوف لسو لعمل! ىلض ىننلا

 هللا, نوف دضد رخ " الامونلاو نأ نيمو را هلوقب ىنعت (نيملاصلان هك ئلوأوتاريطلا

 نورك نذلان يكس رمالاك او بهأوت مهلاسعأب منهم . راخدتيانان وأخ و تاعهاادع ثعبلاب 6[

 لارعالا لعن اوفا هب رك 0 ا. نوذك وهربت «منودب» وهنا ا

 د : رغكل اع نءعسانلاث وبس ولوقتر 9 :لانعتو مد رمي 1 تا بد

 تفاعل رهط ادعي عرفك 3 كا ذل يراود وهبلاك اويل سما كلذي عب هللادسنعنمهيوهءا جامو دمي ذكلتو
 لئالدنم هللاهيهئاموهوتاعالا دم قب ذصاوهو لاسعالا نم فو ل نعم منوم وهروب »ءاسأسعف دم بب ذك ورغكس ب سانلا

 ةسمركعلاةوةوينلاو ةييحوتلا مهتوشي نأ يبدل اريذلا لءذ توردتدد ولو. تاريدلا ف نوعءراسا وهللادنعن 7 هنمهأت اهذ

 باكل لهأو هنا حجاح رلاومدالاو دادعنممةباتلا لهأ نم مهتفصهذهنذلاءالؤ هنا هوان لري م مهاد ع بنا اعملبق ك3

 هيلعدللا ىلص ى:لاثعيملبقاونما ق- ريغبءايدثالامولتق و هان ] اوهنئابدر اكمأ هلا نمسبضغ ءادقا اهسأق ا منال نيحخلاصلا

 هداتقلاووشعبدعب هناز رقكو سو

 مه نعاس 11لاؤو نود درملا سهما

 نيذلا م راوملا مه لبق وت روةقاذملا

 هيلع هلبا ىلسهدنيا ل لوس روهبذلاق

 3ك بدااوم بوقوع لسد

 ملعهللاو ةورقك" ”نلفريخ نماولعغتامو ) هلوة ل 51 فلولا .دودح ىف دث ادم عاو هب ر هنأن» هصغو

 هو رغكب ناذ ريح ن ءاواعةناموةفوكلا !اءارذةماع هنارقف تال ذةءارذفءارقلا تقلتحا (نيسقتلا

 هنارقو ركسنملا ن عدوه وفورعملات نو صايم هوان لخ مهةصونيذلا مولا غد ىلءادراع

 ةورغكت 7 نافريخ نماولع مت امواع. جنيفر ا ىفءاتلاب ةذوكملاءارق ضن وزاخلاو ةئيدملا ءارق ةماغ

 نين ءارقلاىرب ةريعبلا ءارق ضعب تاكو كم ردوك رك, نافريش نم ثونمؤأ ا اهأ ا العال

 ةماماولاىارالو ةيمرلا نممهسلا أ هورغك نلفريح نماواعش اموان دنع لذ ىفةءارقلا ن ٠باوصلاو نيفراىفءاتلاوء [لابازئاح كلذ ىف
 د ردىل-ع هيوصتما ور || ليقامنالكلذانرتشاامعا اوهنلاتاب ١ ةلاتلاَدكاَملا ةمالا ٠ نءريذلا كلذ ىئنغام لكن يفر 1 !ىقءاملاب

 بالاك لاف مءانمع تعمد ومد | مهتغص نع فارصن دا ىلع لدتابمفةلالدال ناك ذا“ الاءزه قا اق وعرب ريش 6 الان ها ”هلآهزه

 ارش سامع ,اناكةءارقلا نمانرتحا ىذلاواهلبنام ىلاعم» نءاهقرمد نمو اول ةتاأل اعبي ْ مدت حت ىلةةرشءالؤ_هرانلا
 ءامسلا م دأ تت ىلتةريخوءامسلا 0

 لاقءالعلا نب , ورع أن ءنورهنع اان لاق لاس مسالا ب لاق فسوو نبدأ نرخ ظ ْ

 بااءغوبأ ةلاج ارم علت نبذل / لعفت اموةءارقلا نمانرتستاامىلعاذات الاى وأتفءاملاراعيجاهأ رع ناك هنا سانعنب ” نع ىئغاد

 نمهتعمس تما ارب هلوغت ىغأ باوي هنا لطم نلف كلذ ىنسعب كل ذ هلنأ مهرشكب ع نب رغد هلل ل عنم لمعنو ري نم ةمالاهزه ||

 ليلا ل 2 بلع واسم الوس ر ءازلا وةماركلا ماد 10 اولا مهر عمتك وهلم مهل هنموازخ ريغب مهعديالو كلذ مهل 1

 0 *ةنالوسويعتب# ناف هلو5ىفكلذكلذكف ئ : ثلا. 10 وودتهأ وس دب ليقدم 2 [ ىلا ١
 بم ع 0 يهاواعف لح 37 : 71-40 موكل زا عيخاوك نرش ع نان رغكي ١

 هؤرق ا ماواعغنام اموفالعت ع ديعب 1 0 ب لاقرمشا 3 الذ لاثؤرم |

 ْ هلوةامأو هلع عب ' ىلا نع هدأ نعرفع ىنأ نبا انت لاقراسءنع كن دص مس-نعلضا نللوي أ

 1 طذاحو «تصاعم هنا نتج او هتعاطل هاقت !نع مس عوذهلناو» 1 دىلاعت لوعت هناق نيتملاب ملعهللاو ١

 | مهلاضوادندلا لحاع قدرك ذلخ مهل هنمارب تيتا مج زا راهلع مهني : ىب+ةحللاصلا مهلا أ ْ

 مالسسسالا ليغأ ني ماوناك مهلة 9

 ذأ مهب ١ الاءزهارق مت اورغكذ

 ريثكا ميم ل ر راب نايل هيلا

 يك اليا ْ
 و 3 ْ نا) هلوق لبر وأن ىلوقلا ف ميا را ىتلاىالخخالا اص نب لم ميول انقل لعأ

 لاه مهذم نمر وهما كو .(تومالمايف مهرانلا باحصأ كئلوأو أس هنلا نم مهدالوأالو مهلاومأ مهنع ىجغت نلاو هرغكنبذلا
 تميم لم وردا ناتنسلا| نوساف م مناي م عريسا نيذلاب معلا ىلهأ نمةقساغلا ىرخالا ةمالل ل بوز هللا نمديعوأذهو

 ىقماهغت-الاو ةثلارغكلا ' | هلأ لص رم هيءاحامو هلوسر و هلناب رغكلا لهأنممحئارظأ ' نهناك نانو هنمسضذغب اًؤايدق م مآ ْ
 0 حرفك ؟لاش ١ ييسوهدلحهنبا لص دج ةريبناودحجيبذلا ىعياوربتك شذا تاء 5 دىلاع لوقت هللادنع ن ؟ليردم

 امارناك-الالاتو كيال تاذعلا ناىلع هلالده.فتتح رماتلاقو هللا نمالههنمر كلا نأ ىلع لبلد نوب رغكست م ف أع : لود فاذكوهو ماعلا

 0 وكب تك للة هب 16 مقا نسالا عت وم نود]غاهفوه هلوقعق :وموةجرلا لك ىش ىتإ 3: .ممدارملاهدللاة ت > رنيؤف ذهلود



 ةناضاقوهتح رولا لضف:الاتنحلا ل خدال هنافهتغاط ترثكن ا اوديعلان أ ىلعللدتنجلا ماعم ة+ رلاةماقافو نوتوعالو اهنع تونغلش الأ
 نقلا اراشاو لئالداضد أ نيدلخاوناك ناورانلا لهأ نود راوثلا لهأ دو ىلع صلاو (م1) مهرغكب باذعلا للعتو هسفنىلاةج لا ٠

 . رر
 ةغااوو ذات ناع
 كل: هلوةبهفدرأدةوال فنكو

 دعوا زحف تدر وتلا ماكحالا 1

 هللاتاب ؟اهرك ذوذةناودعولاو -

 لدعلا قا,“ اتم كك ءاهول

 ءارحو هناسدناب نسما ءازحن نو “
 ى لاب ةسلتموأ هتءانساب ءىنتملا

 هللاامو قولا لا ىب-ءهنال قحلا

 حلاص .نكسلو نم_اعللا-اط ديوب '

 نيسناملاديدبتر الا ماغتنت القاذنا

 قففلا نمد.الفدي دبتااىلد>اذاو

 زياناَعلا ددصأ هن ءسز كلل اعفد

 قةركنانلط هلو -ق ىئابجلا لاق

 ايشديربالنأ بجوف ىلا قايشأ
 هسن«صرفءاوسادإط ن وكر امن

 هريسغ ىلعوأ سفن ىلعدبعلان وأ
 الءافناكولذا لعغي مدر ملاذاو

 اديه ناك ةثالثلا ماسقالا نمت

 هناةي ًالاءذ مب تشففل+ اذه هل

 لعافريغو ملاخال لعاو ريذ ىلاعت

 حئابقلاابتلجنمذا دابغلا لامال

 ىلابعت هنا مئاهدب راالهنا انييدقو

 اهناحدملاو كلذدي رمالهثاب حبت
 عمو ثلا كاذ لعقهنم دول هه.

 ىلع#» الاتاذف هلا دنع هيوأ هنم

 ةلطلا عع نأىلعوراظل !ىلعرداق هنا

 رهقلاوءاحمالا ليس ىل_عرلاظلانم
 قاموتاوءهلا ىفامهلنولاق اذهلف

 دب ربال هنارك ذامل اض» أو ضرالا
 نابيلع لدتسسا ئابقلاو لظلا
 لهل عيمشلا لغشن ا.ءاصنقلا لعاف

 ىلعلاذلكوت>املاوأ زهعلاوأ

 فان لكل كالامهنال لاحت ىلاعت هنا
 لكلب ضرالا ىف امو تاوبيسلا

 ىعم لاقيامب رودوجولا ىفام
 نآديربالهنا توك نأاما ةناآلا
 نمءىربل ابدع :ول ىلا عت هنا مكمهذم نم نال كه ذم ىلع مقتسد اللوالاواضغب مهضعب مللي نأدي رمالهناوأ مهلظني

 هلاوم اعدت نا ىنهأش نا نم مهدال وأالو مهلاو أ مهن ىنخا نا هللا ده نم هب مظءاسادع و هناول نكو
 ةمامقلا مون ىلا مهلاه درخأ ناةمانقلا م ول هللا هي ودعنهاشاهف مهأب رزذلاهدالوأ واندلاىفاهعجج جلا

 ىل_عوهومملا هباسأ آب رق لجرلادال امثال هلاومأو :دالوأ صحا اواهسؤ مهلا هلت نان دلا ىفالو
 هلافؤهيلدلةذلودنع نغن لا ذاق هريسغ لام فهسمأ ن مز وجأ ف هصأوهريغلامىل-هنم برقأ هلام
 ًاشدللا نمهنعىنغت نأ ن مدعب أ مهلاو ماو هنا.سن أر ئاسومناب رق أ نمل ريغ هذ سالاذف انوه ىذا
 اما مهلعحامناو رانلاباعجأ ك.ئاوأو ه او ةءاهاهأ مهنيذلارانلا لهأ مهنم مناهؤانث لدرعثأ مث
 ىذا اهني رقوهقراشيال ىذلا ل_>رلابحا؟ !متوقراغب الواهنم نوح .رمالنمذإاهاهأ مسمنال
 نءناك اذااهل عاطةناال ةيدجاهابا مهتيدكنودلااهمف مهما منع ٠ رابخاب تاذر كح خم هإازءال
 اورذك نيذلاةمك كل ذك س دلو تاقوالا ضعب ىف ارولاو-الاضعب فهما هقراشب امءاسشالا
 لعول |و5 نماهجنمترقامو اهنمملايذ وعن عاطقن الوا هلة امالةكادةمدا كل و اهؤلمئلارانلا

 رح تءاصأرص اهمذ ع رلثك ايندلاةابحلا هذه نوه ةنناملثم) هلوةلي دا: فلوقلا و
 هن ةدصتن امميسث ىأاورذك نيذلا قةند امش هؤانث لح اذن ىنعي (هتكاهافمهسفنأ اولط موق
 هءاعثا لصدمءودح اهنلاةينآد-.ولوهو هب رملا هي رّلا هو ىلءهبطعن نم هيطعبف هلام نمرفاكساا
 نموجرب ناك ىذا دعب ههاذهمل اهّدحاح رم لص م هنا ودرغك عمه فأن ريغ كل ذنأ فدذكم م و

 عر زىعب موق ثرح ديرشلا دربلا اهنذىتاا يرلاهذهتباصأ ديدش درباهف ب ردب ةكهيلع هعمندئاع
 اودعتو تلااوصعع رزلا باع أ ىنعن مهسفن اولط هع فن ةدئاءوهعن راوحرو هك ارداأؤامأ دة موق
 ءاحرو لمالا نمهيلعاوناكىذلادعب كلذ مهتر زرمدلا مف ىثااىي رلا تكل هاو ىنعن هتك هاقهدو دح
 لطبب هال نيحهتامح ىفهتقددورفاكل اةَعفنب هللا لعف كا ذكوهرك ذىلا عت لوقي مولع هعفن ةدئاع
 ميرزثك هل وة كلذ نيبفةعفنااب هبا عستصلئملايدارملا اوةعشنلا لثملا رخو امن مدءأج رت وامماوت
 لثم مالكسلا لب وأتف ثاذ هش امواران دقوّدساىذلا لثك مهلثم هلوق نم ه1 *مىانيب نو هذرصا جف
 رخآ هلالاطب ارك ذ 'لزتزااماو رصاهمف مير لثك اين دلاةا حلا هذهىف نوةقنن امرحأ هللالاطبا
 لهأ فلتاوهانعمكلذعما سلا ةفرءاورصاهف عر لثك هلوةوهوهيلعمالكلارخ 1 ةلالدإ كلذ
 رك ذ سانلافةفورعملاةةغنلا ىهمهضعل افتر الا هذه قاف رو يالا دا وألا

 ىرفاع نع 0 ىلأنءا نعىسءنعرصاعولا انث لافو 00 ئندص كلذلاف نم
 ثاذلبنورخ !لاقو امندلا ىف ةرفاكلا ةةغنلاقان دل ةامخلا هذهىف نوع ةندام لثم ل -ورعهننا لوك
 ىنث لاقني_للانيدمم 'دع كلذلاةنمزكذ هيلقبهقدضنالا م هنا سلب هلوقن ىذلا هلوق
 رضاه رلثك ايندلاةابحلا هذه ىنوقةتباملثمىدسلانعطابسا انث لاق لضفملا ن دجسأ
 هغو اذا 8 رزلااذهلثك مس هلق الذل وفن املثمل ودب هتكلهافمهسفنأ اواط م ودب رحل م

 ىو انيب دقو مهكرمث مهكمل هاف اوةقن أ كل ذكسف هتكلهاف هتباصرصاهفي رهباصاف نوملاظلا مولا
 امأو عضوملا اذهىفهنداعا نمد اهكلاهبفامانتدلاةاحلا لب واناننابب مدقتدقو لبق باوصا اب كلذ

 ةرصقتم إل ىةعبةمعمة عد ىفءادنالاو لال اراصعا ىفلامشل انمفوصعمل الذود ربلا :دش هناقرصلا

 ل اوقبةم ركع ت عبس لاق باتعن نا ةعنع 0 رززد َر امن لاقةدعسم نب دمج انئدصاك

 جيرخنبا لاقلاق احح ىتث لاقنيسحلا انث لاقمءاقلا ان ديدشدرلاةرصاجف عر
 حلاص ثبتنا دمع انث لاقدوادز ىلع انثدص ررومزوديدشد ر لاق رضاهق ع رسابع ئنالاق

 انث لاقعيكونبا انئامع دربلوةب رصاهف عرهلوة سابءنبانعىلعنعتي واعم ى: لاق
 ا

 مدنعلاخت هذ .لافلا ارودتف سفن كإمف فرصتب اغا ىلا بعتوهوربغلا كلم ف ف رص ملظلانالالداع ناك لدامملاط نكي مناذعل ادشأتنذلا



0 - 1 0 

 مكيهذم 0 ميدو ىلعتن الا نكعالهنا تنشف دن عهني وكتب وهللاةدا راب /تالوك وق ىلع لام اض, اىفاشلاو حد« هنم مر الك 1 ظ

 مونالوتخ_-هذخانالهلوق لبلديهنم  (م10) ئشلا كل ذروطت ناكما ىلءةفص ىفنب حدمتلا ف ةوت:الهنالوالا نيهحو نمةنسلا لهب اجأ
 فقوةيالو عطب الو عطب وهو
 لك الاو مونلا كك ىلع الذب 'حدمتلا
 نميذع ناىلا عت هنا ىناثلا هيلع
 هنكللاملاطظ نك م ملافلل قت سك سيل

 دح ا مسا قاطب دقولظلاةر وصف
 هلودكرخ مالا لق نيهماشنملا

 ققحلاو اهاثم ةثيس ةليس ءازحو

 قئشلا عضو لظلا نأ ماقملا اره

 رهةلاوفطللا ناك اذاوهعضومربغ

 دب زب ا لاقرمُم اش دص درعا ارمصلا سابع نم | نعدسأ نع ةرتنعن نوره نعنارغس نعىلا

 زةعج أن انعرام عنع تئرع ديدشدر ىأرصاهف رلثك هلوقةداتق نعدرعس انث لاق

 درءااريدلافىدسلانعطابسا انث لاقدجلأ انث لاقدمم نثدع هلثم عدن ىلا نعد نع

 سايعئنانع هس نعىلأ ىنتث لاقىع ىث لاقى نأ ىنث لاقدعس ئدمخ (نمثمع ديدشلا

 يرد رنبالاقلاوسهونبا انري_تألاق سوت وسد درب اهمف ب رلوب رص اهذ ع 101

 اني رص هتفاد راب عيرلا قانا ترفل ااهوعدت برعل ولاقمهرح تكلشأ ةدراب رصلاةرص اه

 ىنأن بوح نشد هتباصأىتاارصلاكل:ثي رم هياصأةل ولا ترمددق لوي عوزلا نرتحادق
 فلوقلا م دربامني رلاةرص افجي رلاهذلانءريس وح انث لاقدب زب انث لاقيلاط
 ءالؤ م هللا ل_عفامو هؤانث لس كل ذي ىنعي (نوملاغب مه سغنأ نكماو هللا مهل امو ) .هلوق لن قانا

 3 ||| تاق صتارو م تك 1 5 ع ع 5

 لعام هنماعضو ىنعب مهلهذمالط اهروحأ هلاطن اومهلاسعأ باوث هطامدا نموهم ]ءفامراغكسلا
 3 َن تبرز“ ن

 5 ود هرهظ قام ملك عض وذ

 نوكيالف هعضومفئشلاعضو
 هلو هلو ة:ةرعاشالا تت >اوالط

 ىلسعص رالا ىفام وتاوعسلاىفام

 نلاعت هلتةذولع دامعلالاعذأ نا

 فامو تاومسلا ىفامدإج نما منال

 هلا هلوق ناب ةلزتعملاتباحأ ضرالا
 لاةناك ل_ءفةفاضاال ك|متفاضا

 هك ولمن هنادار نالغلءانملا اذه

 قدق وسمت آلا ا وهل وععم هناال

 ةيساقحد مالو حدملا صرعم

 اضي ا وهسفنىلاعابَعلاو شحاوغلا

 ضرالا قامو تاوهوملا ىفامهلوذ

 كلذواموهلاقو راظمناك املوانشإ

 تاق نمالماسحالات اص ند

 ضروعو ضارعأ ىف ىتلالاغفالا
 رو اتاللعق ةفاضاةفاًضالا ناب

 عومجتوه دبعلا لعفلوص-ىف
 قيل ىلاةءهتنملا ةمدادلاوةردقلا

 نم -رثلاوأ ل_ساستلل اعفدهتلا

 ه مدت ءاكملا تلاف حصري

 ضرالا ىل_ءرك ذلا ىف تاومدلا

 ةدضرالالاوحالا عجن اىلعل لد
 ٍةب واعمل نامسالاىلا ةدنقسم
 هي واهلا لاوحالا نك. الو

 قاع هب وكن وهقل لل اةدندسُم ظ
 ازهواه تاقولخلا دممىلاعت هنأىلا ةراشا لو ةاقرومالا عج 1 كلامالث م ىلا ىأهننا ىلاوهحولا اذه نمامزالاغ».أ رجلا نوكمذ

 ىلال د ى-مناب مها وص اسعنيذمؤل! ص .امل هناامهدحأ ناهجو مظنلا ىفةماريدخ تنك لثاق نمزع هلوقدبلا لكل داعم نأىلاةراشا

 مهل عنال هلدأ مهامه ملعفوهعضومىفكلذ هلعف عضو لد هله ًاريغدنعو هعضومريغف كلذ نم مهم

 مهو مهتم كلذ ناك لبن وة ددم هإ-رلو نوع مه صالون وت ١ دكمل اددولا هلمهو هلل نك م هواعىزلا

 عمالا لم اعنمالع ل_قيالهنأ مملاهنممدقتدعب نويذكم هل -راو نول اشد هالو وكرم شم هي

 رثاكدلاىلءاملاط هلَ] عرفاو طابحا نمل اراذةعالادعب كلذ ىف صأ فلاخو هن رغك نع لعفام هل هع
 رعس راع هباهالصأ ومج> ران هناهد ر وأامه رم ف الخو هللا ةيصعم نما ماسك الهسفن ملا ظل اوه

 ( متنعاماودوالاب + نول الكنود نمةناطءاوزذقتالاونمآنيذلااهيأ اي ) هلو لب وان فلوغلا#

 د:ءنم مهن هيوهءاجاعاورقأو هوسروهللا اوقدداو:<آنيذلااهيأاب هرك ذىلامعت كلذب ىنعب

 توذنملوقب حن ود نم مكسغنالءاقددأ وءاملوأ اوذذت”اللوقب مكنودنمةناطباوذخكتالم مر

 نمعنطب لوا هبم شف لجرلا ليلخنال ةمةناطبلا لعجامناونينمؤملاريغنم ىنعي مكستلمو كني دلهأ
 نمدهد_س>ىلوام < هن راق نمرعثكو هدعانأ نع هيوطباموةرا ارم« !ىلعهءالط !ىفهنم هلو + هياسث

 توطنم مهلهيلع مهام مهفرع محءايفصأ وءالخأ هب رافكدلاسماوذكت:نأ هينينمْؤملاهلباى مذ هنانث

 هرك ذلاعتلاقف مهتللاغ نعم همكلذب وه رذف لئاوغاامهاناممغب وةنايحلاوشغلانم

 عاطتساامىأ اذكتالفالأاملاةبءاولاولأ تولأ ن مارت كنوعيطتسدال ىسفنالابتش مكنولأبال
 رعاشلالاقاأك

 ىينغتهإ عنمالوارسصب < ترهط ؟ىهاذاول الا ءارهج
 م ىتلاةناطبلا الابن نولي ال هلوةبهرك ذل _جىعباماوارا دبارهظلادنع عطتستال ىعي
 اهفاهدهح عدال ىأالابحْاهتةاط كك رثتال ةناطملا هذهنالاقف ممن ودنماهذاخحا نعنينمؤملا

 ىلا نعربخلا كلذ ىلع لدن ةريثك ناغمىف لمعتس متداسغل |لابحلاو ليحل لصأو لابخلا مك-ئروأ

 مل نوني لوقن كتنءاودو نعي هناف متنعاماودو هلوقامأو حارحو أ لبخ بيصأ نمل سوه.لع هللا ىلد
 اوناك نيإتسملا نمموقىفتازثة الاهذهتأرك ذوكر مسد الو كءوسامو مشي دفرعشلاوتنعلا

 فمه تناك ىتاابايسالاب ةدوملاممتوفاصي ومهم قاغنلا لهو دوهل نم مهءافل- نوطلاخي
 كلذلاتنمرك ذ مهرومأ نمئدى مهو كن: نأو كلذ ن عننا مهاهتفمال_سالا لبد م ,ةيلشاخ
 ندعم نع وأدم نعد ىلأ دمحم لاق لاق قدا ني دمت نعةلم 2 لاقدنج نا انئََط

 راوملا نم منيب ناك امل دوهملا نمالاح رنولصاون نيمل--لا نملاج راك لاق سابع نب ان عريب



ك التعاطي .الا ىلعم لع ىضتع رخأ اقارع
 اناث زل ذره لوطي الأ بةبحاحعوفيا الاربش هتو

 هلوقبءانعشالا دبعو سنسلا ...٠ دنهل طماطحمل -1هناامهمناثو (؟2) ةيعرشلاف لاك مارجلاب توكم

 مهنا ىتعع نيم اعلل كرير هليا مو

 متةعيقلامهلاعفاب كلذاو قا
 هلوةبءادعسلا دعو سس ىلعهمن

 تاماركلا كلت ىأةمأربس تنك

 ةرخ الا قاهباوزاق عاتاداعسلاو

 لوقو ةماريح امندلا ف اوناك منال

 نينمؤملاةبطاختق مالك از «ئ اال

 هكامدوحولا فاملكن !نانبرلا

 ىسهتنم ناو اغارتخ اواعادباهكشمو
 هذ_هتي زم كلذ عبتاهنلا لكسلا
 ةيانعاا ةعباسرا منا معبلةمالا

 : ىااعلالارهلظم مولعجذاةسلزالا
 باكل لهأ هلي ذر اهدعب رك ذو

 قئ رط ىف م-هعوقوأ امنافرعبل

 هلعغب ام ىلع دال ضارتعاالورهقلا
 ل:اعموةمركع نعمكدمىفثلاملا
 ايدو جنب ب هوو فيصلا ني كلامنا
 نبى اودوعسمنبالالا# نب دوهلا

 نومملاسو لسبح نيذاعموبعك

 اننوعدنا مريت انش دناةغب ل دك

 لزناف نم لضفأو رين هو هللا

 نيرمسغملاض عب لاق ةن. ًالاءذه يا

 ةما ًاريسخ ناصتنأو ةماءانهه ناك

 ريم دحوو مث د> ىأ لاخلا ىلع

 همت ]اهبا لعدنورتك الاوتمأ
 نيفوصو+ اونأكو مسمن اماهحا ءاخل

 تودىذاملا نامزلا فب ريسكلاب

 لدنالتاك تاب بحاف ليتل

 ئراط عاطقن الو قباس مدلع ىلع
 اهحرار وغغفنلا ناكو هلوق ليلدي
 وللا ىفوأهللا ل عىفمتنك دارملال قو
 مالا ىفرثنكوأ ةماريسحت طوغمللا
 ةمآريخ منا, نيروكذم مكلبق

 مهلثموهاروتل افمهلثمكلذهلوقك

 عسبات اذه موب لاقو لمحت الا ىف
 مهوجو تضيدانيذلااماق هلول

 هةتكككتمن--ب(7ب7ل ا | 11 ممن

 ونأ انث لاقورعندمم 'ٌمرص 1 هةناطب اوذذ” الاون.
 اوزذقنالا اونمآنذلاامجأاب ل وزعهللالوقفدهاجتن رععت أن بان ءىسع انث لا مضاع

 مهولوْب نأ نيذمو اا ل-وزعدنباى-م م :د لاا لهأ نع نيعف اذ :11ىفالا بحت كسول نالوك-: -:وذن 5

 نمةناطءاوذختال ا اونمانيذلاهيأاب هلو 5 هدادق» نءعديعسس ان لافديزب انك لاق 3 نص

 مهوخازيوأنيقفنلاولتدتسين نين ل وزع نا .متمتنعاماودوالاب+خ كولي الكنود

 ىلأ ىتث لاقىبع ىنث لاقىأ ىنث لاو دعس نب ست مدع نينمومأا كود نم «مهوأو:اكأ

 انث لافرا عنع تثدص توةفانملاوه مح نود نمةناطب وذ" ال هلوت سابع نب | نعم نع

 الب هكدنولأ ب الكنود نمةناطب اوذقن الاونمآن يذلا اهيأاب هلوق عسب رلانعدبسأ نعرغعج نأ نب |
 الاقمهاربا نب بوقعب وبا ركوأ نيئدع نيمهؤملانود مهولونيقفاذما اول دتستاللوة

 ىلسهنلالوولاه لاف كلام نب سا أ نعدشار نب رهزالا ن عسشو- ن ماوعلااب ريخأ لاف مه 1

 اونأ ىتح كال ذامردن لذ لاقاس رع ممناوتىفاوشقنتالو كرشلا له أرانب اويضتستالإسوءيلعدلا
 اد كعتاوضىفاوشةن:اللوةي هنافامب رعوك# اون فاوشقنتال هلوفامأ 60 ولأ ف نسل
 كر ومأ نمئث فهو ري ريت ست الل وقد نيكر شملا هن ىبعب هناف كرم لا له راند اؤمضتست الو هلوةامأو

 نسةتاط اوت الاونمانيذلااهيأايةن الاةزسهالت محلنا باتك ىكلذق بد هتونسحلالاقلاق

 اهيأايبىدسلان ع طابسا اذث لاق لضغملا نيدحأ انث لاقنيسملا نيد رع يكنود
 نيسحلا انث لاقمساعلا شمه توعفاذاامهفةناطبلاامأ كنود سةناطءاوذخكتالا اونم آنذلا

 ( لخدتساللاةةنإ . الهنود نمةناطباوذختنالا اونمانئذلااهيأاب هوتع صحب |نعجباع ىنث لآ
 نيذلا اها هلوق فد زئالاقلاةبهونبا انربخخأ لاق سنو 0 هم نود قفاذملا نم 1

 مسههاوفأن مءاضغباا تدددق هلوقأرق 'ءتوقعفاذملاءالو هلاقةي الا «نودن مةناطباوذكت الاوت ا

 لاقنمرك ذ مكنيد نعءمتالضاماودوءانعم محهضعب لاف متنعاماودو هلوقلد وان ىفا 0

 لوغي متنعاماودو ىدسلان ع طاش انث لاقدجأ انث لاق نيس! نءدمحع انثَص

 اودي رحب انعجادع ىث لاقنيسسحلا ان لامس اعلا سامع اعنورخ اوما

 متتشاماودو لبق ف .كولئاقانل لاق تاف ع مسني دىفاوتنعت نأ نودول مهما ىنعي مسني ديف لوي متنعأم
 روكنالا نوكنال تالا اوريانا ماع دعب عطقلاولاملا ل<ىفىضاملا ظفلبةناطبلان را
 اودو هلوق نأ نمتنئط ام ىلع كلذ فص الا سبل لبقاهنمت م طاسملا نود لقت 11لاعفالاوءامسالا

 اهيأان مالكلا لم وأن" امناوهبلصةمريغلوالا نع عطقنم نان مهعربخو ها اوةناطبلا نملاس متنعام

 نوالاةغسصلاب لصةمريغ#.. اعلا ةعصلا« نءرب1افاذك م هتةصاذك مهتغصةناطب اوت الاونم .[|نيذلا

 ةناظبلا هله نم متنعاماودو هلوق نأ ةم رعلا لهأ ضعب معزدقو دحاو صد“ ةغصنماعجلاتناك ناو

 ك كلذ فلوقلانكلوءتلصبتناطبلا ما دعب ىرخ دلل جواالفالا حك ولانال لوشن تلصودتو
 هالوةناطماا نم لاح نعولوالاريسلتان ءةناطملا نعادتي معدن متنعاماودو هلوق نأ نم ليقان |[

 ندب دق هانت ىل>كلذب ىىعب (مهها اوذأ نم ءاشغبلاتديدقأل هلوق لد وانى لوقلا و اهنم

 مهتنسلاب ىغب مههاوفاي ملا نود ن هةناطب مهوذخت نأ نونمؤم اهب مك-تمهن نيذلاءالؤهءاضغب

 ةلالضلا نمنوعقم+ اعرب هام هاا نموهتوادعو عهرغك ىلع مهتمأق ا مهتنسلاب من ممهلادب ىذلاو

 | نيدلا ىلعةوادلاو 3 نءةوادعكلذنالناعالا له هسا داعم ىفبابسالادكوأ !نم كلذف

 هوادعلا هولا ضاس وةجرلا نم مئان اذهلفتمآ اريك ام اند ممنك ةنملاىدولذللا رتع مهل لاعب هن ار دقتلاو ضا ارتعاامهسأمو

 مسوءيلعهلبا ىلص دنا لوسر ب ادجأ ن هنينبعم موب وصخ كلوا ل الصأح فد د رمسنلا نكيناجفوأ ألاقلهّاءاشول مهدعب لاقوتلنام



 "ةادان لاى ده نملاقتناكلذوام متموخ كلا هلمىلا ني داعاملا فد 1لاعتنارالااجلل اوزال لا ةوادعلا

 ةلالدلا نيب ًاهبلع مهماعمو ن.نمؤدأل لد 3 4 “ادتءايف ناك 5 كلذ لف ةلالضاهمل ١ لع او تقلا ا

 نمءاضغيلا دب دق هلو ئعم,هضعبلاقدقوةوادعلاوءاضغبلا نموبهل هيلع مهأم ىلع نا كالا لدال

 اضع مهضعن عالطاب رفكلالهأو نيةفانملا نمم مالو ىلا نا. ءالا لهالمهؤاضغي ندبدق مههاوفأ
 رقك !اناحرمدمتاك نمتود دىاغنلا ]لهدا 00 ةلاقملا ذهول اه معز وكاذىلة

 نعديع-س انث لاقدي زب انث لاقرشب ان دص تالذلات نم - كلرشلا لهو دوه.لا نم

 نم مح 'اوناىلانةفانملاهاوفأ نمءاضغملاث د دقلوش مههأو ذآ نمءاضغيلاتد. دق ةلوق 0

 نعرةعج ى أنبا 5 لاقرا عنع تنص مهانا مهطعب ودلع ومال ذل مهشغنمواغكتلا

 نعمانرك ذىذلالوقلا اذهونيةذاثأ اهاوقأ 1نملوع اومن مههاوذ ف ءاضغبلات دي دق سزلان عهسأ

 هوفرعدق نع ةناطباوذذق نأ ني_مؤملا ى- ماتا هر 11 هللا نا كاذو ل ىةماللوةةداّنق

 نيذوصوااراهطاباماو مهتغسص نم كلذ نأ ىلع ةلادةر هاطةلداناماءاضغبلاو هلهآو مال الل شغلاب

 هتغلاختنءلجوزعهثلا مهام ىذلا هناةف رعمهوس أثر مل نماماف مهن ةبصانملاو ن ”انشلاوةوادعلا كلذ
 مام« أو ههمابءاراما وهاب امهغب رعت دعبالاهتقداصموهتلاخنعاومماوف وكن از ثاج ريغف هتْئطاممو
 ءاضغن نم مج واقف ام مهتنسلاب نيَعْفانملاءادناناكو كلذك كلذ ناك ذا راهم مهوفرعدق تاغص:اماو

 نامالام هراهطا عم بوله بلع مهأمتف رعم تونمؤملاهب كردمزيغ :راغكلا نم عنا ودخاىلا نينمؤملا

 مهنردتن 1 :مهسفغنالم هذاا نعنينمؤملاهتاىسمىذلا انسب ناك مهللاددوتلاو مهل مهتنسلاب
 ئااتقدلابن اوما جهذر عق هبلح وز عدللا مهةصوام ىلع مهتنسلاب مهؤاضغ. مهل ت رهط دقنيذإ أمه

 ةمدهلناك نممنودلاخا عبق مه راثلا باعك م مايو 0 مهفةصو ني ذلا مه متاوا مهنيا مهتعن

 حالا ناكل نيةفانملا اوناكى ل + الب امكسلا ل_هأ نم هباهصأو سو هيلع هللا ىلص هناا لوسر نم دهعو
 موسسغنالمييذنقم نوم نكد ب رخل انينموملا بصان د3 نعرا ةكملااوناكى لوا بدق ام ىلع مهنم

 رهطأ نيب اوناك نيذلامهنك-او مهراصمأ فارتفا ومهدالبفال_تحخا عمنيذ وما نودنم ةناطب

 ملسوءيلعهنل!ىلص هنلالوسر نم هن اكن مل -وءيلع هللا ىلس هنا لوس رمان باح لا لهأ نم نيدمؤملا
 ادب دق دوعسمنث هلناد بع ةءار ةقاهئار 1 ردص ءءاضغلاو ليثارسا ىبدو م نمدقعو دهع

 رداصللات ال ث ولا اغلا هافةلو ربك ذتلا, كلذزاحااو ريك ْذَملاهحو ىلع م -عهاوفأن م ءاضغبلا

 لحو رع لايم و ثنؤملا 5 ىلعاهنمج رخام ريك ذنز وكف مزالالا تدلع اب سل اهثننات

 ١ اواط نيذإاتذ_تاورخ" عضومفو مرنم ا لاقاكو ةمعلا| اولط نيذلاذشأو

 تالوتسلاب ءاضغيلا نم ادنامادب انغاو م-ههاو ذأ نم لاق 2 و نم ةس 00 ءاح  وةددصلا

 م-ههاوفأ نم ءاضعملا ثديرو لاذ مههاو 00 مهتم نيت 0 ارهط ىذا مدا لاهي ىجعملا

 ىذلاوكل ذب هركذىلاعت ىنع ( ربك امهرودطقختابو) ةوقزي وانت فلوقلا © مهتنسلاب

 رك نوم مزمل اهيأ مسن عهيفتقفةلاطإ مهدات نع مهابننيذااءالؤهر ود ص ىنغل مهر ودص ىف

 5 لاقرمش» انئص مىظعًاوءاضغيلان موسههأ اوذآ نم هم.منسلاب يتلا ديدقاس# ربك ألوقي

 دئامصربك امهر ودص ى<ءامولو#» ربك مهر ودص قكتامو هلوق داق نعراعس 1 لافدب زب

 هر ودض ىءامو هلوق لب رلا نعدسأن ءرقعح ثان كام ةنع تثندض :لاباودنأ

 مهتنسلاناو دبا دقامترتك امهرودصن كنا ملوقن رب رك ١

" 

 0 هلوذ لد وان قلوقلا ٌُق

 تاب الاب نعي تان 1 توت مؤملاا هيأ كك نيب دق هوا لح كلذ ىع ( نول ةعتمتنكتا تاب” الا

 ل:ةلارطخىف س ثلا ءاغلا هناليلا هلا, وكب اماهاؤق أو دس. ب وثاسألاب وباقلاب وك. دق فورعملاب حالا نا كنف ةاساح
 ضرغا راضملا مافعال دلو نسدلا ىفدا هبا ناكذ هيباب ر كل ا!!تار 2 نارك او ةوثااوو.حوتلا,اعالاو لسا ندلا تاقو روملا

 م:اك-لا لوأىف عضوفال هدئازلا ناب ىرابنالانب امي زوت مريخ متنآ ىنعملاوةدئازاهمالبقو مهعشصلثمءاصنمونولوألا نودبآسلاههو
 ل .اداهمة.ادملان ال: رئاز ناك نا (مو) ىلغ اك هتادمعناك نولوةءالو تاك 0000 ادعم رعلا لوةك لمغتالو 0

 لكى نوكالهجاملاو ةيانعلاةدش
 ىراص نم اننا قو:: انعلا

 ةمئاط اًدمالا ل صآوةمآريخ مترمد

 ةءاودحاولا ئشلاىلع ةءمتحلا
 ةغئاطلا ىه لسوهيلعّنا لصد

 رارقالاو هينامالاب:#فوصوملا
 وم ىفةمالاةةلط أ اذاو هتوش
 تعقو مالا تعمجا ءاملعلالوق
 مهتعج نملك! لاهي دقو مسهلع

 قاطنالوةوعدلا ةمأمملاهتوعد
 لاهرعلااذ مالا ةمالا ظفل مولع
 عم منك ىف ناطخلتارهاط حاجرلا
 لو هيلع تل ىلص ىلا ب نادك

 هريظن ومالا لك قد ةعنكتلو

 اع بتكصاسقلا راع تك

 ا نالمف نسانلإ 0 ءامنقلا

 مالا ريسخخ مك ىعملاو ت>رخخاب

 راصعالا عمت ىف سا الة #> رذملا

 تربط امتااهجارتا ىن-عمو
 ل صفوت فرعون زب؟ ىى- سانلل

 دا نأاماواهريسغ نيد واهني

 من هم ريس سال مث: :؟ىأ منك
 0 هن , ريذلا ةاعص نيد ل

 فو فورخلاب كومان 1 هس الأ

 هنلابت ونموت وركساملا نع نوهنتو
 سائلا مطب مي ركذي ز لو-ةناك

 دقو مهحاصمبموةناو مهوسك و
 هزه عاج ا نا ىلع ةناآلاب لدتس

 نكست مقولاب < لولا مالت مالا

 ىف ماللانالو لاعب لان ماري
 فارغ: بساللركتملاقو فورعملا

 ئفورعم لكن بمآ م موك ى طاغبف
 نوكسح ةركذم لك نعنيهانو
 هج وآن م هناامأواعح مهعاجا
 ري ةمالاءذهن روك كلذ ىفتعي

 تناك ةثالثلا تاقصلا نا عمممالا



 يمئ ارسثلارئاس ىف هنم وق انع :رشقداهللا أ ناكا ألوتادابعلا وظعأ نمناكفراشملا مطعأ نم« دلو عفانملا ماعأىلا ريغلا لاصبا
 هذهلضةلامحومءاذراص مزجالفهنلاالا هلاالاولوةء ىت- سانلالتافآنآترمأ (40) في.سلا ىبانأ سو هيلع هللا :ىلص يتلا لاق
 ىنعماذ_هو مهالارثاس ىلعتسمالا

 ريسسغت ىف سامع نما نعءىورام

 نأم نورا ةمآريدخ منك هلوق
 امباورقب وهلاالا هلاالن أ اود

 الا هلالو هيلع مولتاعيو هنبالزتأ
 ب.ذكشااوفورتسعملا مظعأ هللا
 ىلةلتقلاةدئاؤو ركنملا ركنأ

 مهرثك [ناففضامهرك_ذبالنمدلا
 ةلطابلانايدالاْنَمهوغل امن ومع
 دروت ملا لئالدلا يف نولمأتيالو

 ىلخدلتقلاب فوخ اذاف مهاع
 8 ردتمءغلابنأ ىلااهركم قدا نيد

 ىفهنا كالفهللاب ناعالا امأو
 لكباونمآمهنال لك أّة#الا هذه

 وأ لوسرن م هي ناءالا بحام
 وأ ناولوأ باس وأ تعب واباتك

 نمؤ' نولو ةيرالو شال ذريغىلا باع
 رمتقاا ناو ضع رغكن وضعبب
 هنالهتلاب ناعالا ىلعةمالا فصوفف
 رئاسو ةوبنلابتاعالا مزلت سل

 اناعاةةيقحلا ىف نكن مالاوان ددع م

 هلوةىفباك-لا لهأ ند ىنن اذهلو
 مدق اونا الهأ نما ولو

 ى هللا اعالا ىلع فورعملاب ص الا

 ىلعمدقم ناعالاناعمركذلا

 تقيس ةن لازال تاعاطلا لك

 دك انو فورعملاب مالا ل ضف تامل
 هلوةدعي ررك اذهلو هيمايقلا

 ربخلاىلانوعدب ةمآ -:«نكنلو

 تناححذ فورعءملاب نوضايو
 مهأ هعدشت ناكفدشأ هيةيانعلا
 نملضذأ ليمكدلا نال بلو

 لوالا مزَتسااذهلوهسغنلإكلا
 ليمكتلا نالو سكعلا نود ىناثلا

 ريان ىف ناكنفلاكلا نويصس

 ةرم هلارت ركش هملاب ناعالا

 ريبكلاريسغتلا فو نمآ ولو هلوق هلع ىنب نأ دارأاضب أو بي: تلا د غتالواولا نأ ىلع:ةباطالاب ىرحنأو ناب

 نو ريتعت امنينمؤملا نود نمةناطب مهوذختن نأم ان. مم ىذلادوهملا ءالؤهرمأ نم مكلانيب دةربعلا

 نوذرعتو هم وهصاوهظعا ومها نع نول ةعن منك نأ ىنعي نولشعت منكن تاوه أ نم هينواظعتتو
 الوممنوبحءالوأمتنأاه) هوة لب وان فلوقلا ف مكلعهتدئاع غلو وم:«كلذ عفن عقاوم
 لوقمهنوبحت نءذلا نونمؤملاا هيأ متنا ههؤانث لج كل ذي ىنعب (ءاكباكلاب نونمؤنوؤك نوب
 مهو مهنوأ ءاونو مهنود :وتذ نين موا !انودن .ةناطب مهذ اخت | نع مكة. م نيذا اراغكسلاءالؤه نوبحت
 عضوملااذهىف باكا ىنعموءاكباتكلا,نونمؤتوشغلاوةواد#علا هل نورظتني لب مكنوبحال
 ائاءاكباكلا, نوئموأو هلوق كلذ كسف مهاردلا ىنعع ساذلاىديأ ىفمهردلاريثك لا ة باك عجل ىتعم
 ىتلا ب تكلانم كلذ ريسغو مهلا هنزثأ ىذلا مهماتكوهكملاهننالزنأ ىذل' رانك اهلك تكلي هانعم
 نولعتواهلكب تكلا, نوم مؤ تونمومااا هيأ متن ذامتناق هرك ذىلاعتلوشب ءدابعىل_ءدنناهلزنا
 ذوهع نم هلك كلذم-هدوعت هلك كلذ را ةكمك.نودنمةناطب مهوذذق: نأ نع وكتبه ىذإانا
 مكتوادعب مهنم مهشغو مهئاضغب ومهابا مكتوادعب ىلوأ هم نوهنلا مآ ن مهيفام مهل. دبتو مهلا هللا
 نعذلس انث لاقديج نا (نثع اك اهضعبب وسبب نكت وبتكلا ضعب مهدوح عمها اضغب

 نونمْؤ سابع نبا نعريبج نب درغس نعوأ ة#مركعنعدمج أ نبدس#ت ىنث لاق'قححانبا
 قحأ متناف مباتك,نورغكر مهو كلذ لبق بتكمل نم ىضماسع وم#عباتكو سباك« ى أ هلك اتعاب
 نالنييطاخملامساةهانكمالو اواهنيب قرغذ متن اذهلّقب موعالوأ نأ اهلاقو مكل مهتم مهل ءاضغبلاب
 كلذو ريما ماع ىلا ات ىذلاناصّعْنلا هذم وابدا رتلا هيدا ارأ اذااذهىفلعفت كلذك برعلا

 هسغن مسا ىيككادو هببنتلا نيدقرغيفاذابأ اه هلكلذلوقملاب هذ تن نبأ مهضعبل لاقي تآلثم
 اذهان اهاول ةفاذعمدينتلافرحاوداعأ اع ر و كلذ ىلع عمي دىتأب مانا اذهنولوي نوداكالو
 تناآازدو وهاذهاولاتن اصةذلاوس رقئلاربغ ىلعناك اذاامافاسإ ر:ناك اسمفالا كل ذنولعشبالو

 قكلذاولعتامعا واس رقتازه ناكتاواعاقو رعاذ_هنولوقب ةرهاظلاءامسالا عمن ولعشي كلذكو

 ىدعتاك اذا امنيبوهتدترماةىلا جات ىذلا صقانلا ىنعع ناكاذا اذ هند ةةرغت بي رقلا عمْئنكملا
 نيم رغلالاحنع لجو زعلان مةناياتي آلا هذهىفس رقتلاربخ م وبكت هلوقو حوصلا مسالا

 له بولاق ةواسقو مهل الخلا لها. مهتذ ار وناعالا لهآ ةحر ونب رفاكل او نينمؤملا ىنعأ
 هلوتةداتق نعدبعس انث لاقدي زب انث لاقرشب ان'دص 5ناعالا لد ىلعمهتظلغورغكلا
 هبلاىوأب و قفانملاب هل نمؤملاناهتاوذءاكب كلا, نونمؤتو مكس وبحالو م وم ءالوأ متن أ اه
 انث لافمساةلا (نيثمح هارضتداياله:منمؤملا «بلعردة:امىلءعردقي قذانملان أولو جربو
 ردي واو هرب نمؤملل قذانملا نمقفانمالربسنمؤملا لاق رحنب انعام ىنث لاق نيب

 هن الاوذهتلز'لوقد دهاناكو هاريضخ داي ال هنمهنلع نموا اردشب امل ثم ىلع نمؤملا نم قفانملا
 دهاعت نع حد ىنأ نبا نع ىسدع نعمداع ولأ انث لاقورعنيدمج كلذ .," مرج نيعفاذملا ىف

 ىنعي (ظغ !نملمانالامكلءاوضءاولاذاوانم!اولاقكوةلاذاو) هلوقلب وان لوقلا
 اذا هتغص, مهغصوو م ندنمةناطب مهوذذتب نأ نينمؤملاهملا سمن نيذلاءالؤهناءرك ذىلاعت كلذ
 مهنممهسغن أ ىلعارذحةمقت مهتنسلاب مهوطع ال سوميلعهتلا ىلصدتالوسربا_جأ نم نينمْؤملااوةل
 مهارب الث يح ال2 ىفاو راصفا واح مهاذا و مل وه.لعهللا ىلصد#ت هءاءاعانتدص وانمادق مهل اولاعف

 ىهشو مهلمانأ مندي تاذحال_صوممتملكعاةجاونيئمو !فالتثان منو ربامىبءاوضءنونمؤملا
 ةوادعلاهمتغشاكمل همل !نودادسا رهط ىلعا أو مهلعة دوما نم ماع اظغت مهعباصأ فارط

 مر انمو
 مالا بابىفىوقأ ةمالا هذ هنالالا كلذ سياوتب ريحلا نابل تقسم الا نكد ريجلاا هيف نيمتالف نايدالا نيد هيف رتشمناسعالا لصأ نا

- 



 ناىلىنبمراوجلااذهنا ىنحمنالو لسماع رينا ف فورعااب صالاربث 3 ط ممتايلسعلا !هلياي نادعالا ارك ذعمتا م مدق نينا وردنا ١

 ) 1( قاع لاهاذهلو كلذكن سيو هيدتع «باكَلا لهأ ن اعنا ىلعو صةندالو دي زبالناعالا

 اوإ_اذاو كلذ مهوعئاصفمهلاومأو موئامدىلءةفاثالا مهم. رتل ات اولاقن نمؤمااو ةلاذا اغلا |

 ول هيلع مهامل ةهاركملاو طل .غاانمو موأقىف نودح "الوش اغلا نملمانالا تسص ءاءاوضع

 ىلأنبا كَ لاهرا ءنع كثنادص ىل-+وزدهللاتعناك مهف ن ندم وجا ىل ءاوناك لا ردود

 احب رنودح ولة مو هيلع 0 كك غلا ع نملاق هنأالاهل -ة؟عسبرلانعمسأ نعرفع>-

 0 درت يح قى 00 انك 0 0 0 0

 1 0 لاقي دل: رم ا مهلات

 بقا ا علل عس م ل ا 5 نحط ا ط أ ىهو

 نيسحلاز رد ارم دك هلاع عسب د رلاع نعسان ءرةعج أ نان ءرا منع تنص ع.امالا

 عداصالا لمانالام ؟1ءاوض ءاولناذاو ىد سلا ع طابسأ عع لاف لذه نب 1 0 لاق

 لقمان ةوفتناذب دل ص والا نح قارس نموت 0 لي
 5-1 :.ةاووملق) لحوزءهلو 5 ىلا وا فلولا و مهعباص أ ىلءاوضعلاق اعلان م لمانالا

 مهتغص كل تصون. ذإادوهملا ءال اويل متألق هؤأنت ل-> كلذ ىنعت 0ر ودضلا ناد ع ا

 اونوملق طال نملمانالاو حر 1ءا اوضعاول_اذاوانمآ اولاو كا ؛اكًااوقلاذا مما كتريشأو

 حالا ر ثم مزال ذه بشوي هتعاج قؤل !اوؤبتمأ, عام ال ب و ىلء ب ىذا اه 3

 اهرغاا نمم مام ادك هنا موكل جناب عهلعوعدينا,لسوديلهقا لمادا تا

 0 ىلص 4 مدخا لاه م هاره رعب ,هلالضل اوم دو 2 ,مذاورب نأ لم نيئمؤم ا ىلع

 هذا صا نال ردصلا تاز اموت نام 5 عا وكله ادجتاب , لق سوهراعدللا

 مها تردغست ومخلاولغلان مهيلعمهاثوو امن اا 1 نيسنمو!ااوةلاذا نيذلا ءالُؤ هرودص

 ىحرممو 0 هواطنمهلءوهام مهعيج ىلع ظف -ههاش عج .تيرودص واع :وءاضغبلا وةرادعاا نه

 نم نيمو و هوسراهبلعىوطناورغكو ناعانمرة تعا ورم ورد ع نم م دقام ىلع م 3

 0 داو دم اخس تمدح مكستنا ) هلوقل وان فلولا قدر لوألا

 انعت هلو أود عت (طر#نولمعباع هللا نا ًامسش مهدت عرضنالا وةتتواو ريصت ناواجج ١ اور

 عساتتو 0 ىلع روهظبار ورمسن وام 3 تأق 5 سنع ناهز 3
 سل مكلط ناو مكتادعأ ىلعم 1 :واعمو مكس ق قيددتو مكب :.د لوح رلا ىف سانلا

 3 عاام -وهب مفر مطلع دن نا داركشا لودعةياصايوأ مكلتي ربم

 ةئيس مكمصت ناو مهو و دنت همس سم سسك نا هلو ةداّنو نع رادعسس انث لاهديزي اث لاق ريش
 ةارخامي كلذمهطاغم هو دع ىلءاروهطوة عاج ودع مال الا لهأ نم ماواراذاف اهماو> رغب

 هءاوبعأو كلذ مهرس نيطسملا فار طن مفرط بص أ قال و ةقرف مالسسالا له نماوأر

 رول هم ىلاعد 0 اطوأو هتثود>آ هللا بذك ترث مهم جرعاماك م-هذ هباوك-#“ :او

 نيا انث لافرا عنع تثدص ةمامقلا مول ىلا ىا نعثو مم ىطمن؟ ذهلياءاضق كلاذخهنر وع

 اسهم مح هس عطس ٠-٠-2 ايصال < 4 . ةثيس مكبص) ناو مهو سلة دسم اكسس نا هلوق عدد هرلان 2 هد رقع ىلأ

 ناكل ةدودملارومالا نم ذمدمالام /لافرش ؛ انك كلذلاقنمركذ لل. وأتلا لسه أل كلذ فان اةاموكنب وةيراحملا مي رتزحانمو
 3 , ريولاةغص مهل تلص+ل مهلا ريخ 101111110 اذاوانمآ اولاق كو ةلاذاو هلوقةداتق ن عل عسسس د لاودب زي 6

 م ار

 اناا ىتعي ب ناك لاله نماولو

 رئاسو هلا تاعالا |ودواريستعم

 ةمالاو لهو ىم زف مهمامضنالا طب ١

 طولت وتساب رلا نممهل تلصاسوأ
 اذه اوكر باغ ريو هامان دلا
 اذه ىلءىل_ماخلا نال هل-النمدلا

 امعزوفلا عممالسالاةزعربدقتلا
 ةرخ الاىفرحالا ءاثبانماودعو
 عابتتساالا سول هبف مهام ىلتو نيت سم

 رزتئشو ماوعلا نمةإ_هلا ضعب
 رانلا ىفدواح كلذ دعب وىرلا وَ

 ليس ىلءباّكسلا لهأ لفت
 نونمؤوملامهنملاقف ىفانسا ا
 هطهرو مالبس نيمنلا ريعكص

 دوهعملا ماللاف هباصصأو ىمامتلاكو || 6

 نوةسعاغلاو_هرثك أ اوقباسلا

 ىلاععت هّنلاتعاط| نع توجراحلا
 هفدارءوأ رغكلاب راه. هنيدنعو

 ف لودعب اوسبل مسهنأ دارملاوأ
 ناغتاب نودو دسم مهفاضد أ مسهني د
 النأ ىنبنيالف مهلكف ئاوطاا
 مهلا نءربجخأ مدَدبلا م عدم

 وهو مسوءيلعهتلا ىلصلافاك تاكو و
 ناىه ةقئادسم هلم : زاعالاة ١
 نأ .رارضالا ىذأالا و رضبإ
 ىف نعطظكلوقب ىذازواحال
 وأ صنف رودي دهن وأ يدل

 رغكلاةملكراهظاوأ ةههسش ءالا
 ىذالوهيسل وار رع هقانارماب
 هيذول هاذا 1 :ئمالكوددصم

 نمعون ىذالاوةيذأو ه ذأوىذأ
 نار دّعَتلاو هيهياصتنا حدف ةرمضلا
 الاورضلا عارف 5 نمامش كو رضا

 ناني اذهنمواريسسا ررمد

 : نط ام ىلع عطقنع سل ءانئثتسالا

 ىلع فطعلاب مرح ملاع اونو رص الةنيمزهنمرابمالاو واو و ولئاقت: تاو -٠ مثيرا كلا[ يفر مار - 4 ) 0 اهب ناو

 ليقهناك ءازإاو طرشلا هل جىلءةفوطعم هلاجاهده نوكشو اًلاممادءوربصتلا ىفأ نوكأ عفر لب مهمات اةعاد ةمرضإلا قئري هنالثاك ولولا 31 5



 ىف ىنا الاد ينمو ةتبلارسأ هل هقتسمن افاسأ رم منع فتنمةوةلاو رهنلااكرشب | وكر ريخأ اوم رم 5 وتاب , نا ممن ربحا رص
 كل ذكدوهملان ابهى ق ناف لامع ادنعمهمأ از مناي راسخالا نممظ أ اوناك فنأ 4(2ع) مهملعنالذللا طباش رابخالا نال ةيترلا
 ك7[لح2[0اطب0 2 ةوقم جلا دحوي دة ىراصنل انك

 تان الا هذهانلت مهرابدف ةكودو

 01 نق ودربلا ةصوصخت

 لاح نمرمدخ ”ناك-ذ كإ ذ ىلع لدن
 عانق ىبو ريظنل او ةظب رذ ىبب
 3 0 دارملا لعلوأ رع .ثلهأو

 كل ع مس متت تمت ممم
 اذاو مهءاسوادي دشالفيف كلذ مهط ا مهودعىلعار وهطو:ءاسجمالسالا لهن ماو راذا نوةفاذملا ١

 لاق هنا اومعأو كلذم »رس يأ س سلاف ار طأع 0 را بمال ةمالسالا لهأ نماوأر

 1 ءاّقلا ا 0 يالالا هللانا يسم هر نى مرض الاوغلاوا واو رمد: ناو للجو زعل
 نماوأر اذا لاق مه لو رانا نءعاح ىنث لاق نيسحلا انث لاق
 او واو ريصت ناو هلوقامأو او رفافالتاوةقرفم_مموأر اذاو لا ذمهءاس غل اوةعاج ني موملا

 0 0 ا ١ 1 1. يس منا ا
 أرمصن ب أ

 0 هيد يد مدس: ا ا تود 0 3 الا ىفو 5 ةذاسإب

 مظل .ىنعبو مهتغص فصو نذل ءالؤهديكى أ م مهد 5 كرضنال هلو: سرودودهد نممكملع لهأ نم نم نا ثيدثنو نينمؤ هال
 ىف ءارقلافلتخاو قا لسسوىدهلا نع مه ودصرل مو هركمو يحلل نوه : ىتااوهلئاوغ ممتاليلضت ىلا اودغتلب المك اتا

 هللااوعت الي والا« مسمتاغب ردو

 هلوقو ازعل لهال هئاَقَت قد
 صخ*غ .رلا ل هال معطت# اامهنيا وعن

 هللاب دو>و نعاوقتا ىنعملاو

 منأو الا نوع الو هدوجوب و

 داضا ارسكر ةفغخ رض الني رصيلا ضعب و زاخغلالهأ نم ةعاج كلذأ رف« ر ضن ال هلوذ هءارق

 واف فروض. الو ىنعْفْنِب امر رعلا نماءاسف“ىل ك-رةواريذ ىنريضد وهنتالف ىراضلت ءاعلالوق نم

 نمتعاج ككلذأرق هزه ًرقادحأ لعأ الن كلوأ ا.شوهديك كرم اللعل ةغللا هزه ىلع تئرق 0 و

 لت اقلالوقنممازلا ديد ثوداضلا مضرايسش مهدمك كرم التفوك لال هأءار ةةماعو ةنيدملا لدأ

 داضلاةكرح ثا ذواهابق ىلا فو را تاكرح ن رق اهدي دشدلاهم مزح ركع موز اامفلصالا ناك ذا ال 0 0 1 و فش .الن وإسم 3 ع َ 2 | ذاحملا د 14 اهتكرح ىفءارلا عاب ىلع اههدح نيه و نف كرض.ال هلوق ىف عفرلاام ا ارض رض, وهف نالف ىنرمض
 قعفرلاى هج و نمرخ الاءجولاواذ_هايدماولافأ5 اهمال ءارلاد راهم ت ةحلاو رمْدلا ىهو 0 م ّ تاقرصل

 ةكو رتمءاز+لاب ا >-ىهىتااءاغلانوكستو سل ىن.عالنوك-:و < ىلءةعوف ص ن وكمت نأ كد 0 8 0 5 دحلاو

 وضد, سلفاو ةمواو ربسصت ناو مالك-١ لد د وأ ناك ءانعم كلذ ناك اذاو اهعذوع : عمامسأا لعل كليا عسا ووو ىسقهطادو>-ولا
 نافذ ط ماصتعالا لهااو:هدعا 8

 بابسالاب نوقلعتا ا مهوق روصلا لهآ

 مهل لس ف لامالاءمرشمن ال

 بسلكودو هللا لمح اوهصتعا

 رباالاعأ نم هنياىلا هب لصوت

 نعنوعطتثملام_هوىنعملا لهأو
 ليقف لاو>الام مم رسشمذابامسالا

 مك الوموههنناب اومصتعاو مهل
 ىفاوقرفتالو ٌعرصان وأ مدوصقم

 ىو :عاجاةفر ةموهو رهاظلا

 عدبلاىلا ليملاوهو نطابلا
 ىهرةرف-اغش ىلع منكوءاوهالاو

 متوادعو ضعبل ضع. ةوادع

 7 :ادهلاباعمك ٌدَعن اف مكسغن الوهني

 كلدكىولقلا ف.لانو تاعالاو

 جرزخلاو سوالل هناي 3 ١

 اهيأ مل نيبباناوخ ءااو زاص.مج

 اذا ل اوذالا نودل اعفالاب رينا ىلان رو عدي ةمأ عنه نكس لوس غر رلاتاغص ىلحو ةءهلالا ةيزجلا ىهوهناب !نالطلا

 ىلسبت مو هلرقكب ولقلا نواب رش هوجولا نالمو جودوستد هوجو ض يبت مول+ ب ايالو ف ورعملاب اين مدعو نمنو فما مهكئئلوأو

 1 رعاشلالاقكسدل ىنع.ىلاالتهجوو م هديك كرضي اللوق نم ءاغل اتكرت محام م هديك
 امضار كالا اال وطول د ىلدرت ىت- كييضرب النك ناف

 نولمعب امعهللانا هلوقود مواز هاي دم لقا ارئاحناك ضغخلا وبدلا ىلا ةكرحتارلا تك
 هلدس نعد طلاوداسفلان ههدالن وهدامعفرافكل !ءالوه لمعت اعهللاناهؤانث ل> لود اوعي طدحم

 موف ول ىبهنم يش هنع ب زعب ال هل ظفاهعيمك طر<ثهللا ىداعمن +ءكلذريغو هنب :لهال ة ةزازعلا و

 م00 ايار هلود لد وان ىفلوقلا و ه«بلءهتبوقعموقيذيو هلك كلذىلع مهءازح

 ٌىومت ” كله نم توذغذاو هلوقب هؤانث لح ىبعب (ميلع عر.« هسلاولاتقلل دعاة م نيمو | وم

 هللا ع نكلوايشدوهملا نمراغكلا ءالؤهد.5نونمؤلا٠بجأكرضرالاوقد اوربت ناو نينمؤما

 م ناو ةلذآ متنأو رد كرص:ا5 ىلوسررمأ عابتاو ىتحاط ىلعمت 0

 ىرسأمتفلاخو هنعمك.:..مئاماوةئن مو ىضتارف نمك-تغلك امىلءاورتصت ملوك سمأ نونمؤا اهجأ
 لف نينمْوااىوبب مكسنادغذامو. !!كلذاورك ذاوداب مكب لزتام مك. لزان هناق ىلوسر صو

 م:اكلا نمروهطام هلالدإ هيءاقت 58 دلو مهم ر عأ ىلءاو رمبص» لنا مولا سحأ نعريخشتاركذ

 هسمرا#اوةثاو ها ربصن !مهنع مهئادعأ ديك ف رمد نم مهمل عافوهام ركذذاءانعم ىلع
 موديل علنا ىلصهلنال |اوسررمآ ا مهضعب ف لامة اداب ءالملا نم *ممبل-اممهريك دم كلذ همه هعتو 0 !

 ىل_سهلبالوس را باطن اهو ىلءكلهأ نم . دودغذاو هلوق فباطخلاحرشأو مهني ىأرلااو ءزاسو | ْ

 نيب دقفنينءؤانودنءتناطبدوملانمراغكسلا اوني نأ. مهاهننيذلاانععدارملاو ملسوهيلعوللا |



 اوخيتاو سغنلاةيذاب ىفاوعطقنا هقلاىلانورث اسا!بلطلابأب ,رامهكناعادعب عرفك أر هاوانلا ىلع رئا ملا فامعسكأ ا ٍ

 (:*) مان وقوذالمامز سا !!نالراذعلاا اوةودفىرمهملا مماقع أ ىلع اودنراو: ىو ىهلا لوغ

 939 لا مالا انو رسال وسند 51:01:7 ...٠٠ .٠ منال رب 11991 يا فسادا

 قلد واتلال_هأ فات ادقو تعذوأ وت: دقامىل_ءمالكلا ىنعمىفا هرحاشا داو 7

 يل ل !اىومت كاد نمنودغ ذاو هلوقب لو زعهتاىنعىذلا موا

 نبا نعى مدع نعمد اءوبأ ان اذث لاقورعنيد# * مث دج كلذلاق نمرك ذ دايت

 >ىلد ىناا ىنثملاق لا ةالدعاقم نينو اذوب كأن منودغذاو هالو ىفدها نع عمدت ىنأ

 نعدبعس 34 لاقدي زي انت لاق رست نيد نيذم هولا ومد مد

 1 .اعهتلا لص هللا ينادغدح موكا لانغالدعاة ميسو اائومت كلهآ نمتودغذاو هلوق ةدتق

 ّك هرغعح ىأ ترا نءرا نع تثاص لائعلل دعاقم ن نيذم اا ىو اح ا

 لسعات لص ينل دفلاتقادعاق نين ااىوبت كاهأ نم ودتذاو ةوقع بزاز ع هسأ

 ع ىل لاقى أ ىث لاورعسنيدجت 00 لامّلل ل ءاقم نيمو .زائوبيدحأىلا هلهأ نم

 رهت لات ل1 ءاقعت ما ىّومت كلهأ ع نمدودغ داو هلوق سامع نب أ نءهسأ نع يأ ىف لاق

 ذاوىدسلان ع طايسا انث لاقل_ذفملانىدجأ انث لاقنيسحلا نيد انمدص دحأمول
 قدعانان لس لاقد.ج نا انئرص دحأ موناذهلاق ن نيمم زا ئوبت تالهأ نمتودغ

 ركذ بازحالا مول كالذب ىنعنو رخخ 71لاقوه ندمت ها ىومت كاهأ نم تودختا ودع موكل
 قنسحلان ءدا اع انك لاق ىف:لاركوأ 1 لاقراَر هلا نانس نيد هه كلذ. اه نم

 ٌىّومن ادغ مسو هيل علنا ىلصاد#تىنعي لاو لام هل دعا ةمنينمؤملا يوت كإه 1نمتودغذاو هلوق

 دحأ مون كلذد ىنعلاقن ملوةباوعلابنب اوقلاننذنهلوأ ودب ةرحالا مولات دعانا 4

 له أند ىالالو دا نامي نمناتغت اطت مهذااهرعد ىت 2 , الافلوةب لحو را

 هنلالوسرىزاغعةؤرعملاو زيملالهأ نيد فالالو ةن 0 ب نيتغت اطل أب ئئع هنا لد وأتلا

 انللات تاق بازحالا مون نودد_> أ مون ناك ا ءاامهرمأ نمهللارك ذىذلانااسوهءاع هليا ىلص

 مر لاقل هله نمد ىلا حا رامئاول ودي .اعدشاىلسهنالوسرود-أ مون كلذ نو كي ف.كو لأ 5

 نب دهم نع تل انئثدص لاقد.ج نياك ؛د- ىذلاك سانلاب ةئد دملاب هله ىةعبلا لمامدعب ةعجلا

 رعت مصاعوبا .-نب ىح نب دوى رهزلا باهش نب هلبار عنب لسم نب دمت ىن لاوقدعا
 نب

 هللاىل_صهللالوسرنا انئالعنم مهرب ريغوذاعم نب دعس نب و رم ثن نة<رلا دبع نب نيسحلاو ةداّدق

 دقو ةالصلا* نمغ رفني>ةعمل امو كلذو ةنمال سلق لد دح ىلا ةعجلا ىلنيح حار إسوهبلع

 يينياملاقو مهلعجب رخمث لسوهيلعهتلانإطهننالوسرهبلءىلصةراصنالا نم لسر مولا كلذ ىفتام |

 ناك ناو مسو«.اع هللا ىلصىنلانا لق لئاق : ىحاهعضي ناهتمال شل اذا لسوهيلع هللا ىلص ىبنلل
 لس كلذ ناك لبهحو رخدنءلاتغلل مح ع نيذم .وحأ] هذ ودا نكي مفاحا اورثاك موعللهح ورح

 كلذهنا ا ا ا ؛رالاموناذغلباسعت دحأ نم تاقنولل رح انا لذوهودعلاةةاهحورخ

 هادا, ىلضامد عب ةعبجلا موت ”ميملا | سو هيلعةللا ىلص هللا لوسر حار ىت-ة عملا مون و سدجلا مون ومويبلا

 1س كا لاقد.جن اكلذب انئص لآ - نم فدنللت بسلا موب دحأ نمب«شلابعب هاودعملا

 ةدات5ن ' رعب مصاعو باي نبى نيد وى ركل تا لاق ق عسا نبا نع

 ل اودغلاتعلل دعاهم نع ممم تو لشأك ؟ولاق نافمهريغو نجرلا معني نيسالاو

 دنع هودعهتضهانم لق كلذ ذوهاب اند ”ومتثناك لبق عضوم اذ اخت ان لان اتإعدةومحو رش

 عمسأمل ملسو تاقدتلا لطستلا لو وسرناكلذونيمون وأ مود .مرعذلا أراب اس ١ ىلع هنروشم

 0 | نيدحأ لو لاه ني سلا نيد انك امفلاقاد؟اهعابتأ اوس و و نم يس رمسملا لو رشد

 نع ضارسعالاو عاطقنالا تاحارح
 مر قفاوقاذواو منااوقاماذاف هنا

 م قاقولاو ةسعجل ايات دلا ىف هلئا

 :رخ الا فنود] - اذ مهنا لهأ

 مشع و هماعساعام ىلعت روع هنالو

 تانآ لا 0 111 كح داباعلع
 قملا,كملع هولتنهصاوخ

 امو قش هاملت 15 ىلعاهرهظت

 ا تايم لا ءالاط طب ر هيأ

 امهعضو مريغف ضاييااوداوسلا

 مدسعلا نمتحرخأ مريخ منك
 ةنلاكلومقل:دعتسس مدوحولاىلا
 8-0-1 ريما لج نمناسبنالا

 فدع ضتلا نامذو ف ءلاكسحبتلا
 مهن ايصع موب مهعبطم بقاءابمو
 مهعيطمةكربد ةمالاهزه ةاصع رك : رهو

 ةجراشس الرو ه«عل مهخالز اهنمو
 انمركشوانملا مسهنم اكشابنمو

 ل_هأ نءاواواندوحو لبق مهلا

 ناءوسلا هالع ىئئدعب ناّكلا

 اءمهللا

 نسمىذأ الان وة قل | م و رمد

 تاو دسلاوراكنالا قب رط
 مو هاو موعزانب مول تاقي

 ماين ف فد بص نمرايدالا 5

 برحو قحلا لهأ من الت ورصصننال

 تويلاغاا مهما يزح تاودهنيا

 الا اوةقئامأ ةلذلا موملعيرمض)

 ساخلا نم لجو هللا نم لبي
 تب رضو هنأ نس

 اوناكض م منا, كلذ ةنكسا ا وهماع

 نولتعي و هللا تان ان نو رفك

 اوصعامب كلذ ري, ءايدنالا

 «يجغب اوامإو

 لهأ نمءاوساوسدانودتعب اوناكو

 هللاتاب ؟نولتب ةئاقةسمأ تاكلا

 تونمؤل نودع لم هول. الاءانك

 نوصاب ورخ “الا مواد هللاب
 0 و 00

 0 د ب 7

 ار موف ث رح تاضار ماين عوز اياب هذه فيرس «تولاامفرهراتلا باعك ؛اوأواثإش هنبا نمرهدالوأ ْ



 تديدق مثيءاماودوالا نوكأ 'ولاب الكنود نمةناطب اوذظتالاونمآن يلا هج ابن وأي مهل نغنأ نكلومثبا مهاظآنو .تللهاو ا

 نونمؤنووك-:وبحالو مو بحت ءالوأ مذ !اهن ولمعت منكن اتأب الا كلا ذرب رقريك أ )4 0( مهرودص ىفءامو مههاوذأ نم ءاضغنلا

 انما اولاق موةلاذاو هلكباتكدلاب د1 سس
 نملمانالا لعاوضعاوأ_خاذاو

 ملعه ناو .ةباون و ملئاشغلا
 ةمل_سح سسك تارودصلات اذ

 اهءاوجرشيع توسع دصت ناو مهوسب
 مهديكرضبالا وتو او ريصت ناو

 (ط» 3 نولمعن اع هلبانا اثَح

 هبابو توعراستو تآارقلا
 ةدتق هلام عراستواوءراسك

 سود_عزنا قرط درو او

 ةس.غلاءاسب هورغك, نلفاولعغب ام

 در عون ص ة-ويفاخو ىلعوهزرج

 مهؤس'ناطيتا ءاتب نوتايلاريخ

 ريغبة مو < هترمه لكن م هبأب و
 يىناهغمالا اوةمقوأو ىدعالاةزم»

 كرمال قولا فةزجو شرو نع
 بوةعب ولهسو ور ولأ ريضلا نم
 لضفم ار فو عذانو ريئكسحص نباو

 عرضي الث وبقابلا تغلاي رمال
 ماهو زجر ملا نءامهه الك مضلاب
 مضلاوةغلل حغلاةنينكاسللاكر
 ناطخلااءانب طخ نولمعت عابتالل
 فوقولاهةمنغلا ءاس نوئابلا لهس

 نودتعي طقحتريغب ط ةنكسملا ٠
 ريض نالهملع فدوال لق .

 مهنسريمس لادرتلايواوتماجلا
 نيقب رغلا نيبلصغلا نابل ونمو
 نيقرغلاد أاودةءاواوصع نيذلاو

 ىلعمذوال لق نور غل ط ءاوس

 نوره نريمضأالح نونمؤب لعج
 صالاو ناعالا لس صب الو

 ركشملا نسعى ينل او فور سعملاب
 لاح صت+ريغُدع اطممهل فاصوأ

 ٠ نكلاصلاطنا ريسملادووخلا

 جيرانلاط أش ه نيقتملاط هوزغكي
 | مالبخعت ,ىاظنام هتكلهاف»نودلاخ

 0 (| تديدقنوكلا_ةحال مب متنعام

 هذهىلا رخادنن'لوسراد اولا ةف ماصأ ام ىلعاو ريشأ هباكجالكرسلا نع طامسا اذث لاق لضفملا |

 لوسراعدفانمف تناوم .كفانراب دىناناتأ انلود انغام 1كوسرا راصنالا تلاقف بل الا

 يرخاهنالوسر ابلاةذهراشةسافاجامق طقهعدب مولوأس نبا ىنأ نب هننادبع ل سوهيلع هنا نا 3

 ةدزالا ىفاولتاة ف ةنيدملاه.لعاولدش د نآهرحمد لس .وهملعدتي ا ىلهدتنال و رناكو تلك الادذه ىلا

 نادال قلاب كى ثهب ىذلاوذةفحلا ىنمر<الهللالوسرا. لاق ذى رادنالاكلامزن نامعنلا ةانااق

 لتمعف تقدصلاة:ف->ْزلان مرفأ الىفاوهننالوسر كن او هنناالا هلاالن ادهش أى لاقمل هللا ةخ ةنملا

 اولاقو اومدن حالسلا سدا دقوهوأ راط_اه سافهسع ردياعد لو هلعهننا ىلص هللا لوسر نا مث ذمون

 عصا اولاقو هيلااو رذتءاواومافدبت اب ىحولاو لسر هيلع هبا ىلصهننالو سر ىلع رعشنانعتصام سدت

 امام لئاغي ىتح اهعضيفهتمالس داب ناىنل ىتبنيال ل سويلعهنلاىلصهللالوسر لافت ًارام
 نايحنن يحن د-_عوىرهزلاناهشنءا ى لاتوععانن دمت نعةلس ان لاق دج نا

 اولاقانثا-!2نممهري_غوذاعمنب دعس نب و رعنعنمجرلادبعنب ن يسم او ةداتق نب رعنب مصاعو
 هللالوسرلافد>أ نم مهلزنماولزئدق نيكرسشملاب ثوم لاو لسوءيلعهللا ىله هللا لور عما
 قى تاخد[ ىناثد 1 روال# قيسبأب دؤت ا رواربخامتاواها اربد ًاردقىفا مس وهيلع هلبا ىلص

 رشاوماقأ اوما نافاولزت ثيح ,هوعدنوةن:دمااباو م20 نا - رناه#نب دملااهتاواقةنيص- عرد

 هبا ىلص هلبال |وس ركأ | عمل واس نب اى 34 هليادمع ىأ رتاكواهمف مهاناتاهانلعا اولحتد مهنا و ماعم

 هّلبإ ىلص نال ]و رتاكو مهلا رخال أ كلذ ىف لسوهيلع هللا لص هننالوسرىأ كو مسوه.لع

 مهريغودحأ مول ةداهشلاب هللامرك نم نيمل-لانملاجر لا فةنيدملا نمي ورحل ركل سوعملع
 لاّقفا:ةعضو م_هنعانب حان نوراالانثاد عا ىلا انجي رخأ هللالوسراد هروض-و رد.هناف تاك ن م

 الا طقانلودعهلااهنم اذج رخام هلل اوذ مهلا جي رختالةني.دملاب مقأ هنن الوسراد لول نبا ىنأ نب هّتئادمع

 اولححدناو نس :شاوماق ااوماق تاقهتنال لوسرأ» مهعدف هتماثيصأالا طقانلءاهلدالوانمراصأ

 5 نيبئاخاوعحراوعحرناو مهقوذنءةراخاب ناببصلاوءاسنلامهامرو مههوجويفلادرلا مهلتاق
 لوز لدى مول اءاّقل بح مهره نمناكن ءذلا ٍلوه.لعهنل ا ىل_طهنلالوس رب لزب ملاؤا
 انرك ذاملاتعال دعا منينمؤملا ل وهيلعهلا ىلصهنالوسرةئومتو# «تمالسلذ مشو هيلع هنا ىلصدتا

 مولات أون «فتملاقي مهاوةانيكح نيذإاهغصوام ىلعانرك ذىذلا ىأرلاب هبا حأ ىلءهنر وثم نم
 دوعسمن هللا دبع ةءارق ف نارك ذدقوةدوسالزنمرهائوبأو تئوبت لزنملااهءونأ انا مهل هنآون والزنم

 اهاتدقنو كل فدر و كذدرلاّ باك زئاح الذ ولاتعال دعاقم نينمؤماٌئوم اد نمتودغذاو

 ْ رعاشلال افك امتد ةنواهفادص

 لخعلاو هدولاهيلادابعلابر « ةيسع#ت سلا يتذ تار فغتسا
 تأب ًامنملاي وةءاب أ مسن أ اناقالزتمموقلات أب ا عممبرعلا نءىكسدقوتاذإ هللارغغتسأ مالكلاو

 ليواتف سا#لاوهودعقم ع جدعاةملاوب.فثيدت ىذلاحارملاتابملاوتابملاىلااهبتددراذا لبالا

 هللاوهلوثو مهودعلاةةلاعضو مواركسعم ني :ءومالذخت كلهآ نمد ثا, تودغذارك ذاو مالكسلا|

 عضومن مهسيفمهترواشامفكل نونمؤلا لوقي امل عم“ هنناودرك ذىلا عت كل ذب ىنعي ميلع عسب“
 نملوقوةسنيدملا راع مهاغلنىتح مهلا نبه يرخأ لاق نملوق نم مهودعو ل ودعم مئاقلو كئاَعل

 داب ت نأ عهاع هب ريشنا#و لبقانيبد قام ىلءانيلعاهولدخدي ىت-ةنب دملاب مقأومجملا ب رخال كل لاق
 |روددصو كلودعىلا جورخلاب.لعنب ريشاار ودصهيفخ امو مهلوكلءار الاء م

 1 د ير ووفلم م وص درو 3 5

 نم ريشملا دوصةملانالىلوأ لصولاو لة دق د انما مكب اك نونمؤي.المهوىأ ف ذا عمفطعلا هلك ه نواقعت :ط ريك أ الاح

 داضترب رقت ضرفلاذازوجأ لسولاورخآ طرشب ءادنبالل زمهؤست» رودصلا ط مكظيةي ط ظبغلانمقاغناا فمجلاءضقانت ناد



 هي

 دس شدد رش صر شالا 000 2 ياو ع عاناال 6 ا ا عا ع دعا كوفي ع ا امل

 يا ؟بهنلاو ىسااو هز لتغلا كا و 0 نا ا ام 1

 | ضي لودخا اني دص 5 مهر وما و لأ نم كل ذريغوة ني دملا ىف ماقملاب كيلع نم ريشملا

 1 : وان فلولا و نوةحاعمم ءاعنولو هبا عبو ىأ مساع عما هللاو هلوقىف ق<»انء نع

 لح كلذ ىنع (تنونمؤ م لكوتيلف هللا ىلع وامهلو هللا وال ثق" نام -:مناتفئاط تمهذا) هلوو

 رك ذل _ثغلاراةمه تاعللا ناني اطااوالت نا ندم لاتقل أط تمهنيح ماع عسب .ج ىلإ دن اود

 ىسع نع مداعولأ اك لاق ور تن رم وعد كلذلاقن رك ةثراحوندو ةلسوشاملا

 ركاوفاك ةثراحوت لاقال د غت تاك ماعد اط تمهذا هننال وذ فد _هاحتن مدن ىأ نبا ن 5

 |هفدحأ مول ناك كلذ نا ىلع 1 الددقو رةعحرب لاف فادح :كئاموت كلذو علسو < ة لو دودحأ

 ذاهل ]وو ةداتق نعدادعسس ع لافديزب ا لاقرمُم اًركرص 2 نمت افكلاهمفاع ىذم

 نمنام>ح ةثراحوند وةلسو مل , نامي ةاطل اود مون كلذوة: 7 الادلة َّكأ مناعي [طاعد

 مانا اماولا الاء ذه تازنآالهنانلرك ذدقو اتق لاق كلذ نممتنامه «معف ماباومهراصنالا

 ءرتغس أنا انث لاقرا.تنع تئرع انياوهلاهللاانريخ ا دقو هيانممهىذلاب م

 نمنام>ةثراحونب ا :؛ ناتغئاطاافدحأ مون كلذوتن الا 2_:مناَمَعُت اط تمهذا هلوذ عبد رلا

 طامس اب لاق لضغملا نب دجسأ 1 لاو نيس !نيدمحت ('ثرص هدا ل وقل رك ذذراصتالا

 او ريصنأ ملا هدع ودقو لح رع ًافدحأ ىلا لس وهيلعهليا ىلصةلنأ لوس رج رخلاقىدسلا نع

 هلاولاقو»و ءلغامأف مهو عدد ىلا ارباج ولأ مهعمت :ةةة( عل :يىف لواس نب اينأ نب هتلادبععحراسإف

 ةثراحون و مل ,وةملس ب مهوالشفت ناكنماتفت اطتمهذالاقوانعم٠ نعح رعاانتعط نئاوالاتق لعنام

 كانو وسام را ىنأثبهللادبع عج رني>ع و>رلاباومه

 نءةلسىىفتازنةمر علاغلاة عرج نعجاتع ى لاقنيسملا 0 لاه ماعلا انخَص

 ىث لاورعس ندمت / رص وأ نبا ىنأنيملاد_بعمهسأر و سوالا نم ة راح ىنب دجررتلا

 لمعت نأ مك :«ناتغئاط تمهذا هلو سابعنب ان يسب ع نعفأ ىلع لاق ىع ى لاق ىأ

 اكس قن 7

 :ئمناتقئاط تمهذاق مانا نعةملس انث لاودج نا نثص ةلسونم وةثراحون» مهف

 ناحانلاامهو سوالا نمثدللا ني ةراحونب وجر زمان مثج ن .ةلسونب ناتغئاطاا 1
 متمتاتفثاط تمهذا هلوةىفنسحلا نعدابعن ءىذحلار ولأ 1 لاقنان-نددمحم

 انثمع امهودع مزهوهنلاموهدعفالث غي نامه راصنالا نمناتشئاط امه لافت 0
 نب راجت عم لاقراتب دن , ورق نعةسندبع نب انربخأ لاق كاز رلادسب ءانرب لاق ىح نب نسالا

 اتمهن كتم وأنا امود5 راح ون وع وتس ون مهلافالثغت ”نا ينم ناتفئاط تمهذالوقي هنبادمع

 نعةنيعزبا انث لاقممعنوبأ انك لاوورا وبا ْئسدص امهملودهللاو ل-و زعهللالوقا

 دب زئالاقلاق بهونءاانريخ لاق سول مرت هودنرك ذذننادبعزب راجت عم« لاقورع
 امعضنا امه سعت هناهالثغت نا هل اوةامأو و د موباذهلافالشغ" ناك دم ناتقئاطتودذا

 ل اهلا (يثرص اك الشف ىلع هود عءاعل نع تالف لّسفهنملاّعب امهودع ءاغل نعانبك و

 امدىئذلا امهمهناكو نيل لشغلا ساءعئب لاق لاق رحنب !نءياح ىتث لاقنيسملا ان
 ىلأنب هللادمع منع فرصا نيح نيمو ماو لسو ه.لعهننا ىصهننالو سر نع فارصنالا ل غلا نمهي

 كلذئنمهناو مها هنلامهمدعف ىاغنالو مالسالا ىف مهنم كل شريغنم همهنمانمجمعم نع لوس نبا

 لوا_نبا ىنأ نب هللادبعاوكر تو هلى مىذلاههج ول سو هيلع هللا ىبسهللالوسر عماوضمو
 | نما م ادعأ لءامهرم انوا مهما و هنارمحخأ او قحلا ىلعام وبث الا ل حو زعهللا ىناؤهعم نيقفانملاو

 اصتءالاىفالا ى؟نيسداتموأ

 ينعي سانا نملبحوهتلانملبح
 -قامهت نلسملا ةددؤو هللا ةمذ
 ةدداولاهذهالاطق مهلز عالى أ دحاو

 لويعدةمذلا ىلاو- هؤادلا ىهو

 5 و مهمدن د 3 هب زحل

 زعل نم عوفو هوانوصم 0
 سانا ومالسال قالب ح لئقو

 وا ىعع واولا نوكب اذهىلعفةمذلا

 مودا هذ زالاهاةمخو قو
 مامالادب زءام 00 اهماع

 اغاو داهّتحالاب صقن وأ أاهلع

 بح وما نم ع - رغما ءانةنسالا 2

 مهماعة لذا برض نال ىنعملا لارا
 فضغاواب ومسمع كيف ال هازعم

 نالفأوبت كلوةن مهنا لبق هللانم
 هنناضغفاوثكم ىنعملاو اذكلزنم

 فضغلا مملح كلوق ءاوسو

 مولع ت بد رصو تضخغلاياواحو

 اهيدارملانا نسما نعةنكسملا
 لاعب رك ذاب تدرفاءاو ََ , رجلا

 هل ”اررغغ ةيقاباهخالعبلءانشتسالا

 نورخ 1لافوةمدلا مهماصتع أدعي

 ارهاق اكلم مهنمىرتال كنادارملا
 ََن 0 !اعاطم اسئرالو

 فانكحالاو جاونلا مجفف

 ةعودملاو ورغغلا مهسغنأ ١نمتور ,هطا

 هريسغت صدقتي الا قاب و ةتبلا
 اذهىفلاق هناكس هنأالا ةرقملاىف
 ءاسنلا ف وةروسلاهذهنم عضوملا
 ريسك:لا عج نالوحريغيءاستالا

 نيعض ضوملا 2 رك ذدذرثكل: ! اد

 ارو الوأىفو ة ةروملا قااوعأ

 كلذن اعمل هلا نعي ْئش
 ْ قداوُم

 نذلاك ةمالسلا عوج نم» دعبأل

 ىلاعي ردن مت امهريغو نيشئاصلاو
 نيعشوملا ىف ةرثكسلا ف صتوهام
 اعيطقت و مسهلع اي أمع) ن 0 لا

 ركن مق ملابالا هلا مزح نت -]| شالات, ةرتوخت سلتا ال ةءلاف قلل افرعاذهل* اومن أش 1

 0 - -لاو تاسلل فئاتس ممالك هدعنامومأن مالكعا وس اوسدل مهني 1 رو ميه ل عم ةعماب دال و صالا سغن ىفالالصأ قحامربخب ىأةيقاملا عض اوملاف



 دحاب ءاثثك لا نمبرعلا ب هذملع مقل اذهركذ رم هناالاتم هوم ذمة سمأ مهنمودع اهتم باكا الهأ نم هر لع 2 رامث الانيا و ءارغلا

 هردض نعد شرلاركذ ىنتكاف
 نابو:سالشادبعو ديز لوغو

 نعاذه ىبغذ كرز دلقاعدي ز

 لمقو كاذكسمل هيادمعو لاق نأ
 ةسمأ تاداي.هعىأ رامثدا وذو

 ند لدب وهوأ ثيغارملا ىنواك ١

 ىودنلااو رسسأو ون ىبسءريمذلا

 ءاوس اوشيارب دقت اواواذ نبذل

 ريسقت قو ةمومامةم ١ رهع اقذما

 لاقىرامنلاودوملاممخار وها

 دبع فالك اعمو سابعنإ

 راي[ تلاق هيارضاو مالس نبهللا
 ه.لعدلنا ىلصدمءع نم ١ امذوهلا :

 انرايدخ نماوناك ىلوانرارسمالا ملسو

 مهل اولاوو ماب 1 نيداوكر با

 امنا ءاطعنعو تازخذهري_غاشد

 تارك ل هدأ نم نيعب رآف تازن

 ةيناعو ةشدحلا نمزيث الدو نيد و

 ىسيعل دىل_ءاوفاكم ورلا نسم
 لس .و<.]ءهلنأ لصد مع اوقدص 29

 اكل قوأ نبم لك مهنا ىفاثا
 نوكراذ_هىلعف نايدالا له نم

 لاف دوع سمن نع مهتم نوايسملا

 مل سوء ياعهلنا ىلصهنا لوسررخأ

 ىلا يرخ مث ءاشعلا ةالسص هلل
 ةالصلانورظتني سانلا اذا رحسملا

 نا.دالا لهآ نم سدل هنا لاف

 مريغةعاسلا نهى هتلارك ذي دحأ

 وهيلعهللاىلهريشنف ةداور ىو
 نمدحأ ةال_صااهذه ىلضال هنأ

 تاب الاهذههنبالزتاف باك! لهأ

 اوذمآ نيذلاءالؤه باكل ا لهأ نءىوتسا سول ىل. فبات لا لهأ ىو نمار غن اوناك تورمضاخلا كماوأ لاقي

 ًارق» ناك هنع هللاىذردوعسمنءاثارك ذو هتدن ىلع هب وذو هب غلبأ ىتحهذع عف دوه رمأ ىلهنعأ

 عاج ىنعمف اه مناف نيذلا اظغلىفاتناك ناونيتغئاطلان الكل ذك كلذأر عب نأ زاءاءاومجاوهللاو

 هتنااوةثاق ةلذأ انأو ردبب هنن اكرم دءلو ) هلوة لد وان ىفلوتلا ٌّه نيد قلاو نيمصالا لزم

 مب ركرمهنب و ايش مهدبك ىرضنال اوةتتواوربصت ناو هؤانث لج كلذ ىنع» (نو ركشت لعل
 هنلاكرهط أى سانا فو ركل لق يشل وانام رب منأوك ادعأ ىلعردبب هللا ؟رممت داو
 هنلامال او ريض ناف ذئني> متماددع ناك 1 وبلا مل“ و درع روهد دعو ريك عم مودع ىلع
 «برا#نانتحاوهتعاطب مي راوةتاقهرك ذىلاع: لو هتلااوقئاتمومل!كاذكرسدأ 5 رسب
 ااووكني دراهطاو كا دءأ ىلع مدخلا نم مكرلع هي نمام ىلع هو ركنا لة نو ركنا كاع
 دقو قدها نبا نعتمل- 1 لاود. جنا اًنئدرع 1 موغلا نعل ىذلا قا نمهلك اره

 توة:افىأ نو ركشت ماعلهللااوةاقد وة فعضأو ادد لأ مثنأ دلوةةلذأ ماورد هللاكرصت

 نعيىبأ انث لاقعيكونبا انشمع كلذلاةنمرك ذ هسبحاضمسساب ىعفاردب ىىم لحرل
 مسه انت لاقب ردع :٠ مرص هيت معرب هللاَقب لحرلردب تناك لاقى بعت نعان ركز

 تيععفردي هللا. لجرلارثب ردب تناك لاقرد بهتنا ؟رصت دقلولاق هنا ىعشلا نعاب ركز انربخ لاق
 لاقنمرك ذ امئاعءايناداءلارثاس ىجءاك ةعقبلا هيت دعه مساكلذاولاتو نورخ] كلذر كن و هب
 روصنم انث لاقىدقاولا رعزردجت اذث لاقدعسزسا ان5 لادن /ثرملا انيثص كاذ

 ردبهللاقي ةنيهج نمل>رلءامناك هنال اردب ىعءاغالأق ىبعشلان عاب ركز نعدوسالا ىلا نع

 الاقوهاركنافحلاص نب دجتو رفعج نب هللاد.عا ثا ذترك ذفىدقاولا لاق دعس نب لاق ثرخالاقو
 مساوهاك ىش سل اذهغسار ىكع ئسىالوءارجلات ع« ئثى الوءارفغصلات.ه«ئشىالف

 وهنواوب راغغ ىنننمانضوم_ثتععسلاةةىرافغلان امعنلا نب ىهل كلذت رك ذولاق عضوملا

 اذهف ىدقاولالاوراغغدالم ىها_؛اة:.و>دالب نموهاموردب هللا كك را كلامو انلزتمو امد

 نا_عاس نب دبع انريس أ لاقذاعمابأ تء سلافي رغلا نب نيسالا نع تثناص أن د2ءفورعملا

 للذ م هنافئاذأ هلوقامأوة ني دملاوةكمنيدةكم قد رط نيعنعءامرد. لوب اصف لاتعبم لاق
 وناك مس مخالمهددعإةلَدلْذَأل حو زعهللا مهام ءاسأ اوبيباع-جةيلالاوزب و ةزعالاك

 هلل مهلعف ئذمامف انيبدقام ىلع فلالاىل ةئامعستلا نيبام مه و دعو رمش ءةعضد و سفن ةناعل

 ديزب اذث . لاقرمش اسثمع كلذلاقنم ك3 ل والا لهأ لاق كلذ ىفاناقام ود وقلذأ مهددع

 ءامردب ونو ركسشت مكلعل هللااو تاق ةلذأ مثنآو زد هنبا رص: دقلو هلوق ةدانتق نعدمعس اننا لم

 ىله هللا ى هإداه لاتقل رأت اكو توكرمشأ او مل وهيلع هللا ىل_طهللا ىينهيلع ىقتلاةنيدملا وةلكم نيد

 ىنك موهتولاط بادجأ ةدعب مولا متنا ذ#مول هياكصاللاو هنأ انل رك ذوةدا:ة لاق ملسو هيلعدتا

 نائسزيد# ٠مدع كلذاوقهار وأ فاأ زمن نوكرشملاوالحر رمثءةعضب وتنام ئاوفاكف

 1س سس سس

 هنامهامام مع عفادملا ىأامهماو تاوقد»اننان عدل انث لاقدر. جلا انيثرع اكرافكلا

 اه ْيدىف اهماصأ كش ريغ نما ماصأ نهو وفع نعام نمكلذناك اغا هنا كلذوامهاشف نم

 مسو هيلع هيا ىلص امهنباةةلوا مهغعضوا مهند و نماتملس ىدهت دءاعو دج راممعْكلذ عفد للود

 ىلنعتسدلو ىلع لكوتءلذ نهو وأ نين وا! نمفعش هىناكن مى أ نو:مؤملا لكوتيلف هللا ىلءولو ة

 مكتمل هللااوةثاهةلذأ متنأو ردم هنناكرصت دةاو هلوةفن سلا نءدابعنعركت ولأ اذ لاق
 ماا 0 ششااااالسجببب ببن ندمان

 نورحح تل

 لكدارلا لاقي نأاضدأ ذعيدالواو مون لنذلا باكا لهأ عم مهريغاهيف ماذي ىتللاةعاسلا ىفءاشعلاةالصاوماقاف ل بوميلع هللا ىلص 5



 را لهأب 6-5 0 و لبق هناكب اع 000 0 1 6 دمع ص "نم

 تش هس الكل 3 ارطلا كاش 1 ٠.1 .٠٠.٠ توا ركل سنة لقال

 ا لاقراعنع تئدط ةئامثلثو رش عةعضبذ تمول مهوتلذأ ليلة مثن أو لوقي لاق نورك شنت
 ىدمانءان 0-01 6: لاقد. جنا اًنيئرص ةداتق لوةوحن عسرلا ءهمسأ نعرفع- ىأ نبا

 ْثاف نو ركشت لعل هلا اوقتاف هلوذامأوةَوَق فعضوادد علف [ةلذأ متنأ او ردببهللاكرمسث دّقلو

 مكلعلهااوقتاف قد“اننانعةلس انث لاقدر جنا انشدص 0 تنيبدق ىذا هلد وأن

 مفك ن !1نينمؤحلل لوعتذا ) هل أوو لد وأن ىفلوقلا ُه ىمعتر 1 ا وركن

 اذه مهروذ ند مكولاب 5 و اوعننو اورميسهتناىلإ نيازخم ةك-ئالملا نم نالآ ١ ةثالسث دعنأ

 ةلذأ مت أو ردبهقلاعرمس دقلو»ر ا ع( نانو عك الملا نم فال ا 9 ع

 كلذو لستعل الملا تلعب ١ 7 ةثالثب وك رك دع نأ مفك 0 ناك باد '|نم كب نينمؤمال لوقن ل

 ينس لا كا داردعو مو ىف رع رن موال ١ اللاروض-فل: دأتلا لدأ فاتحخامردب مول

 مهوناي إف مهروذن مود علا مهأن 1 اج حرم تارديبوب ن.ؤل ادعو ليد

 دواد د لاق ىل_ذغملا نب رم 3 لاق ةرعسم دمج كلذلاف نمرك ذ اودع : ملو

 ل_.ةفنيإ ملا ىلع كلذ ق ثفلاق نيكس لا دع ف راحل ارانب ا 0 لا ثدح لاف صاع نع
 8 مم ولان واو#: :ءاورعانضت نال لون تك الملا نمىأل 1 ةثالثيكب روك دعنأ ميفك ن اا مهل

 مدع رم زهااارر 5 تءغلنفلاق نيمّوسم كس الملا نم فال" ل 0 دد_عءاذهمهروف:

 موت ناك ارح ءدواد انث لاقىلءالادسمع ا لاق ىنثملاز ا ٠ 1 07 ةسجلاب مهدع

 ازرك ىداذهمهروذ نم وأن ولاق هناالاةو<ترك ذم ملسو يلع هليا ىلحص هللالوسرغلب ردي

 و مهدع ملفةع زولاهباحاوازر 0 .ذ لاه ن موسم الملا نم فالآ | ةدسماك ار درع هباعدإو

 نازس نر رص نيلسملا عمتك اللا نمش الا اةعبرأ ؟مىهفغلاب كلذدعباودمأو ةس+لالزخت

 مرو دعنأ سف 0 نسل | ع نعءدامع نعى !طاركولأ انت ام

 دواد نعةءاعنءا م لاقبوةعب ْئئدص ردب موناذ د لاق اهاك هب هي ا | ه1 الملا نم فال 1 ةنالثن

 كلذ قس ْذلاق رد نيكرم ادع نادي رب ب راح ارباح زرك ناقرلدلا كك لاف ىعشلا نع

 بجلسات قييم كت اللا نذااو ةىلا < سر ؟دع نأ كيفك ن !' لو زعهّنلا لزتاف نيل ملا ىلع
 ربصف ردي مول مهل هنا نءدعولا اذه ن اكن وزن[ لاقوةسإاياودع مو هباضت دع لفنب كرمذملاةعزه
 3 ركولأ انيدص كلذلةنمركذ م الع مهذمأف هللا اوةتاونونؤما

 لاق ةدعءاس ىن ضع نع عركب نأ نب هتيا دبع 0 لاو قد.انب 0 كركي ب شنولا 5 لاق

 ىرمءا مو َن ”الردبب عمت كوللوغي هرمي ب يص امد سعب ةعبر نب كلام دس أب ايات

 05 اه لاود.ج نبا امص ىرا ع الو كش الدكت هلال وخعلا بعل ربح ال

 تاكو ريتا كايلي ف يرع هدعاس قا صعب نع ءركب ىلا ثهتلادبع ىو قدم ان لاق لاق

 ىذلا 0 دالعرم سدود او رع ©

 نول ا 00 تاك ل 00 ل.-ىف 9 اوانأ

 ليلا مع” ا مفاز عوف ةياحءانم ثهدذا لبخلا ىف نكعتاشسمف لاق بهتنا عير

 تدبكذانأ أاماو هاكمتاف سباق عانت فشكتاف عنب امافلاق موزي مدقأ ل وة. الئ اف تعمسف

 ةرامثت نسما ىثو لاو قدما نب دمخ نعمت انت لاقل. جنا اني دص حا

 لاصلل انا مهتفسصومهلاح باك
 3 ”الاهز#ه نمضرغلا توك

 اديك ان مالسالا ل هأ هل ضرب رق رعت

 ةماريسخ منك هلوذ نم مدغت لا

 تاك نك انمؤمناك نأ هلودك

 حدمىلاععت هنام هنا ع تو“ < الافسأو

 "000 ةروك ذا ةمالا
 لوةالصلا فى الق ةعافاما

 ا ول يتسلل لسا

 ةيقتسم ىأ ليقوةبر طه ريغ هل

 ماقفدو#علا تقأ كلو نمةلداع
 تاىهو 0 وماقتسأ ىعع

 قد م اقل ساانأ ىلع تاد إلا
 لداطسقلاباعاق هلوقو ةيدويعلا
 ةسوبرلا قكماق ىلوملا نا ىلع
 روس | اوفوأ وهل ود ةعيشح هذهو

 نولت, ةينائلاةفصلا# < دهعب ف وأ

 ءان [هنلا تان ؟نولاتي ةعاقةمأىأ
 لصأو ةءارقلاةوالتلاف لالا
 ىو والثلا ناسف عامت الا ةماكلا
 نارقلا هللاتانآاو ظفللا عابتا
 ةهلادلا هناقول *فاذصأ امم دارب دقو
 هتاعاس للا ءان واهعناص ىلسع
 لثموث او ىناواعم ل *مىنااهدحاو
 مسهوةتلاثلاةفصلا# ولتو ىع
 نمالاح نوكي نأ لهي نودحسا

 ىفنآرغلا نؤرقي مسخاكت ولت
 نعىورامنأ الاد ةرحسلا
 ىلالآ مس وهيلعهللا ىلصىنالا
 هابانادحاسواعكارارقانأ ت 2 4

 ىأالقت :بمامال حصص نوك نأ او

 ىرخأ نودع-ا وةرأنا نوموّن
 لكنة ب+رلاو ل ضغلا نوعي و

 ادعم مهبرأ نوتبني هلوةكنككام
 هيمدقبهسأرعرب نس الاقاما. وو

 ان و ر هصدقو

 دارملا توك تأو ةساراو طاشنلا
 ةالصلاو نودع, ونوأ دب م هو

 الاح هنوك نم مال يلا الان دع ملا فن مدحت هنو هلوقك هنن وعض مهوداوب تاوذصسوةعك رون دص» ىن-

 ةوغلا بس مهلك ىلا ةراشاعذ__هرت لمعلا ةوقلابف وهلا مكى راشاةمدقتملا تاه دلاورخ هلا موي اداب نون موب ةعبارلا :ةمصلاو
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 تو مى 2 ١ وةسدأ س طاود سما ا د ةدساغلا

 نيضقاذلا لمكت 3 عهنعسل

 اع مهعنمو ىجشسام ىلامهداشران

 ةسهآلاب ضئرعت هنسفو ىتبال
 نعو نينهادماوفك مماةمومذملا
 ل->رلاناك اذاىروثلا نامعس

 هناوحخاد دعادو# هناريدىئابب

 ةعباسلا ةغدلا# نها دمهتا ملعاف

 ىأ ناريفللا ْق نوعراسو

 تاغفدنءىهواها تاروك ذا

 لاد ريكا ىإ ع راسملا نالعرملا

 ىفذ توفبالى ته فةيغرلا طرف

 هللا ىلد هنا ىو راموتاف اريخأتلا

 ناطيشلانم هل علا لاق لسو هيلع
 دعت الاها ىلعاب الاهذهمةصو د

 تلمهأ ةيسضقلان ال مكحلاةءلك

 هنواعَتمر وءالاوالفيك الامها
 ا. هنوكلريخأتلاهشدم<اماهنم“

 باطولف ب ردنو لهم ىلع صحي
 ضرغل تاق هعسضو قالح نم

 مولعمريغ هنوكلوأ سلا عاضو

 لمان و ريديدي ره ىلا ىذغ ةةيقاعلا

 دسضل ليمتتلا«بفدمحاماهتمو
 مثتغتو ف رخل هسفزهتنتف انلقأم
 لاق بادسلا يمر: صرغلاناق
 ليقاسج مغ لسو هيلعدللا ىلسص

 كتضو كمرهلمق كننابش سجن

 ٌكرَعف لسق كانغو كلمةس لق :

 لبق كنتامحو كلغشل.:كعغارنو
 ٌكتكلوأو ةنماثلاةغضلا« كنتو

 رومالاتا كلذو نيحلاصلا نم:

 ىنالاةمول عمريغةيقاعلاو اهعتاوذ
 مينعربخأ اذاف ىلاعت هللا[
 كلذف نيد اصلا كل -ىف مهط ار خفي
 طرسش مث دوهخلا ىراصقو دوصقملا
 نيغاكملا عجل لبةفوصوملا ةمالل
 ئلأهورتكم نظرت نم اواعةب امو لاةفنيهلاصا !سكئلوأو ةلوةيوهتعر ا ةساللا دسك تبا ملا ءازم كا لاصا

 0 ا ساس ف 01

 ىف ةكنالملا لتاقت مللاق سابع ن هللا دبع نعبر حل !نءهنئادبعىلوم مهقم نع ةنيغن هلا نع
 نا انيئص نون رضدال تاو اوما اونا. مف نفود زن فز قرأ الان ممول

 نأ راد ىف نتعلم نعرانس نن قزعما يأ ىثدح قءع٠ازن د لات لاق ةلس انث لاقدج

 نالبقهسأ 0 رضالر دب مول نيكرسشملا ار كالا ري دهش ناكوىنزاملادواذ أ
 نيسح ىنث د« لاقلافةمل- اذث لاقد.جنءا ىتثدح .ىريغ هلتقدق ناتفرعف ىئيسدملالصن

 ىل_ههلبالوسرىل |وم عفا ر ولأ لاف لاف سا امعئم !ىل اومهمرلاع نع س ابعْ هّلادنبعث هتلادمع ب ١

 مت لسأو تببلا لهأأ الخد رق مالسالا ناكو باطما بءنبسايعللامالغتنك ل سويا تهل
 ريساك ل اماذ ناك همالسا تك ناكو مهغلا ناهركبوهموق باب سابعلا ناكو تا سأو لضفلا

 ةريسغملا نب ماشه نب ؟ هاه تشل را نع فا دق هتناودعبهاوأ ناكو هم هوت فرغت 1

 سا رةئنم رد. ناك بام نعرب#لا» راسا |قالدبر ةناكت تعال لح رماد م اوعنصكاذكو

 اهتحنأ حادقلا ن عا تنكواغيعضالجرتنكو ولاق ةنوعوةوقانسغن ف اندحو وهازحخ ثاوهلبادتنك

 ريوللانمانءاحامانرسدقو هو تحن ًااههف سلا ىناهن اوفمصزةرتحف

 وهاشمق قروط لا ءزيط ناكتن 0 هر |تذط ىلع ساح قدرتي هملحر رح ب هلو[ قساغلا ليقأذا

 ىخآ نب , اننا لهتوأول ؟لاقلاق مدةدق باطما دب نب ثرحلا نئبنانمسوب ًاازه سانلالاقذا سلاح

 لاقت سانا م أ نأك فرك قريسخأ ىنأ نيالا ةقدسل مارق سانلاو ديلا س اذ لاق ريخلا ىدئعف

 عمهتلا او اؤاشم. كا ور مان واننوأت ةنانفاتك أ ١ مهانحتمف مهانشان الا تاك تاهللاوئنال

 لاق ئشاهل موق لوك ذهل للان ضرالا راسل ا سرة ياا ةل سانا تلامكلذ
 دتح# نعتل“ انث لاقدنجن ا (ثص ةكراللا كلت تلق ىذس ةرخلا نط تعفرف مم رونأ

 سارعلارمس أ ىلا ناك لاق نسانعاتم ا نع عمم 3م نع همم .ءنكلان ءةران عنب نسحلا ىلا لاق

 لاقف امس>الدر سامعلان اكو اعومتال_تررسيلاولآناكوتلل- ى داخأ ورعب بعكرسشتلا|يأ

 ىتناعادسقل هنالوسرا. لاق ر سلا يأ سابعلاترسأ فيكرسيلا الإ وهلعهتلاىلص شالوسر

 كناعادقل م وهياعهللاىل_صهللالودرلاق اذكو اذك هتئ.ههدعبالو كلذ لبق تب ًارامل>ر هيلع

 م دعنا مفك نلأ هلوةةدا5 نءديعس ان لاهديزت 3 لاه مد مترك كلم لع

 ىلبافال ١ ةسجناو راص مث ال 1 وراضمفلاباورمأ نيازنمةكسن للان. فل ر

 كلذو نيمونْسة كالا نمفال 1 رو ددعاذهم هروف نمك ونأب واوقتتو او ريصت نا

 هكا أ نع جن أ نان مرادعنم تنرص 12 الملا نم فالآ ةسمح . هلو شنأوب مول

 ىف سابعنب نع هسا نع ىبع ىت* لاقىلأ ىتث لاك د دعس نيد عسرلا نع

 نيمّوسم ملسوم.لع هنازإ_مال خت اول مناف نيبؤيستكت الملا نم فال 2 هر ا
 رد مونالا” ؟ئالملالئاقت لاق دهان نع مشت نبا نع نايغس انث لاق راشب نب دمت ئئص

 هنادعأ داه-و ا ل ا نورخ” ا لاقو
 مهدناو َن رازخالا مونى الااو ع : لوا و ريصن لفاهاك م6 َو رح مهدد عنادم راحت اذ“ >ايهوقتاو

 نن هتلادل مع 0 لاقىدسالاّةرا_عث دمت ندع كلذلافنمرك ذ ةظ : ا

 ةلظنارق قرصاخصاثك لاقىفوأ فأن هادبعن 0 د راحلا مداوت دي زب نب نام تانريخ لاق ىتوم

 لسع ٠٠ وهف لسو هنلع ثنا ىل_صدنلالوسزاعدفاذعرفامل العجمي م مهرصاحن نأ هنيأءاشام ريما و

 | ١ نفاه اَز وأةكع ا دراما امعضود# ايلاشف لسو هيلعاهللا ىل_ صلب ريح هءامذاهسأ ار

 لوسر

 ةنمعتلا ركشو#' روعاو ىلا ةد , دعتلاه قل مالا ناعم نياوعغمىلاىدغن اذهلو نامر 1-ا ىنعم نا رغك- لا نوضفهوعنع ناو هياوث اوناوخ هرم نبل
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 لك ماع هلا عم ني قتملارملعهنلاو وشب مالكا تحن م باعك اشد ناف هوقافاركست باوثلا لاصن |ىهساك ارغك ءارا عنمىتسو اهتم
 لهأ الاةما ركاب هدنعز وةب الهنا ىلعةلالدو باو هلال زب مهل ةراش ءايشالا لا

 0 ةكمالملا٠ نمىفال 1 ثالث لو زعشااندمأ دامو .ةريضنلاوةظن ر أ 3 ىدا

 اوةشملو موا ااريصت ملاؤلاق م ماريغ ىبعملا اذهودب نورخ 1 لاقو لضفو تان هةمعتب امم ل2

 نعياح ىنث لاقنيسحلا انث لاهمقلا اًنثص كلذلاةنمرك ذ دحأىف ئشباودعلو

 مهروف نمر تاي واو ممدنو أو رمدت نا ىل. لوغب هعوم هركع نعراشي دز ورع ىتث لاف جرح نبا

 راشسنا سدح دئمولأوم مز جولاودمولودحأ مول ودعم اوني لواو ريص: لف لاقردب مول لاقاذه
 ملوقي ةمركعتعم«لاقرانبدث# ورعنعةني.عننان ءنايغس انث لاقنحرلادمع انث لاق

 حج رغلازب نيس ا نع تثرص كيد رقعحو ًاداو كاالالاقوادح او كلجالودحأ موناودع

 ةنولستب برك دعنأ دعك ن !أ هلو ة:لاصضا عنا وأس نب ريمع تعج لاهذاعمابأ تعمد لآ

 مسا م رعدحأ مو هنن 1 .وماذهن أك ن نيم 00 الملا نمى الك ةسجنىلا فالآ

 رغف نيم 0 الملا نم ا 1 ةسمخ ,هدمأاو ريسصمواوقت انانيئمؤا نامل سو ةملع هنبا لص

 درزن الاقلاق تهون !انريخأ لاقى ساو انثص هلبا مدع لذ نب ربدماولو ودخل مون ثول

 مسوهيلع ها لساسالالوسرلاولا واهل هنأ ”الااذ» مهروف نم, ناب واوةتتواو رعد: تاىل هلو :ىف

 هيلعدنلا ىل_صدللالوسرلا ةذردب مول اندم اكمشاان دع سيل هللا لوسراب نيكرم هملانو رظتتي مدو

 لاق فلاب ردي مونك دمأامئاونيل 0 فبكت رك دعنا مكشك سيل سو
 ةرسالا كيك درع اذه مهروف 7 .مكرئابنا ط رشي لاقاوةتتواو ريسصت نا ىلعهننا نمةداب زلاتءافس

 لاق هال سو هيلع هللا لص © همدن ن ءريخأ لانا لاعب ناباوصلاب كاذفلاوةالاىلوأو# اهلك

 نمفال 1 ةثالثبهللامهدعوف ةكئالملانمفال 5 6 0 دنا !ًانينمّؤما

 ةلالدالو هتلاوقتاو يئادءالاو ريتا فال 7 ةسجن فال اةيالثلادعب مهدعو مت علاددم ةلكتالملا

 نوكي تاز وح دقو مهماودع ملم مخاىلعالو فال 7 ةسجلابالو فال ١ ةثالثلاب اودمأ مهنا ىلعتم الاى

 وح ىلع وهدم نوكي نأز وجد قو مهد أ هنا اوتدث[نيذلاهاو رامو# ىلع مهدمأ ل حوزع هللا

 الوفال ” الاثالثلاباو دسمأ مهما تيثب ىذلاهجولا نم هاند ءرتحالو كل ذر كس أ نم » 1 ذىزلا

 د>اللستف 0 هبزمخالو هيةحلا موةتربتعالا لوق كلذ فلا هب تارئاح ريغو فال الاةسجلاب

 ذا هلوذكل وةك" الملا نمل , رد مولاود_هأ دق م مناىلعةلالدنارقلا ف ناريسغ هلوة نقي ر علا

 م واولاد رو قافية رمكن الملا» نمفلاب ىفا كباس ب رتوةرغتست

 نمه4سقسباو هدلأو مهتم ىلإ دام مهتملانب و اومز محلا :دمأول ماكل ذواودمأ ميتا اهتم تن او

 ىوقتلاو ريدلا ىب- عمو ددملاوىذما_ءفداد_ءالا ىنعمانس دقوهر ؟ دىلاع:لاقاك لاق :نالوقلا

 3 نت اوفلتخخا لب وألا لهأ نافاذهمهر وف نمكونابو هلوةامأو

 نع عد ررثبدب زب ان لاقةدعسنيدسج ص كاذلاةنمرك ذ اذهوهب-ونماذ»

 انث لاقرمش اسندص اذهمههجو نملاق اذه جهروفنم ءمكرنابو لاق ةمركع نعت غب ناس
 لاق ىحي نب نسما انشاد اذهمههحونهلوةياذهمهروف نمةداتق نءدنعش ان لاقدي زب

 ىنملاركولأ انث لاقزان.ندغ اثره هلثمتداتق نع

 ن را عنع ترص اذهمههجونم اذ هرمهر وى ةنمكو ل ولأ و هلوق ىف نس عدا انث لاق

 اذه وهه-و نم هلوقبازه مهروفن هم وئابو ةلوق م عد أن ءرفعس أب انعن سلا

 نمكولاب وهلوقىدسلان ع طامسا انث لاقل ضفملانيدسجأ انث لاقزي للان دمت انشدك

 :رمعمانريخأ لاق قازرلادبعانرمشأ

 (00 0( راس ب

 ريسأ | ًايعنالنيمعب رلك | :مّقفام. فىدانم هإ] سل 1 ملوهسأ ارامهافةقر لو ناسا لل
 رينا ىغاارداقلا قحا مهدوبعم

 ه«تاعلذب ؛اهتالوةمر ك1 اعالئذلا

 نيب مع هنأشا نه بدثع كينطانو

 نيذلانا هلوةبءاقشل!لهألاو أ

 هدم ريسغت ق.سدقوكد هلااو ردكم

 نأنيب الهنا ةروسلا لوأ ف

 ايشوهنع ى-غئالرافكلالاومأ

 . ىذلاناد-لاس رط> نا نكمأ

 مهاعل تاريهلا هوجو ىف هنمنوة غن

 مدهولا لذ لازاف كالذب توعغتن,
 لاف هب الانوةغئباملثم هلو
 رضلا ةغالالهأو نم رسفملارثك أ
 نانعلوةنموهودبدلادربلا

 ديزناو ىددسلاو هداتقو سامع

 'ازه ىلعو ثرهلاو تايئلابرضب

 0 هد "الا ىنعف

 نأ فاثكلا قفزو>ورهاطظ

 درادلا ةاذعم ةقفسص رصأا نوك

 هريص ىيءعانوذحت هفوطوهنوك.ذ

 ةغلام ا ىلءدراب درب لوقت امكرمداهذ

 لاش 5 ةيدب راف تولت وأ

 كاودسإ ثنا ااذش اك ةثدأر

 لناكو فاك هللا ىن 0 تالف ىعبض

 555 :راكناو فلا رمل لو

 سانعنب | نعددائسأب ىراتثالا نيا

 عسب ىل_عو راناه.ذلاق رصاه.ف
 لصاح هيدا نم صضرغلالاوقالا

 اهرعارحوأ اع-اهمادرب تاك ءاوس

 مدرف ب !لال طي مزيسمد هنأو

 :تاكرملا هييشنلا نمادهو هميستلأ ١

 ةرقيلاةروسلوأ فءرك ذم ىذلا

 كلالها ىلع“ م دارت نأ رو

 لثموأ عر الها لثك نوةفتد ام

 وهو ميرخالوم ل نوعفشام

 نوع .اوناك امدار لل ل يرحل

 خاف اومراك ما ىف مهااومأن م

 هلوقنو دق! هلوهل اهحوام نو" هبال ساخا ند رك ذل نس-وءانثلا ب سكو

 نيقسغئاادوهملا لمس نم هيادفحأ وتاسغسابأ نعت نوقف ام لثم ل .ةؤاما طرا ف درعلا هد ىذا ع رزلا كل ذه.شفا كدا ةابحلا هنخهف



 رغلا لاسم نمكل ذ لبق هءاون ة|ملالطمم هنو ؟ ىف لوهباعهنبا ل هيلعرك ا سعلا ع. دو. دويعو ميهرا أ ىلع

 را الطبم هنوكفرصا عبق ير لثك نوكبت اما ,هتاغنان ال ذورافكملا عسجمدلادئاعو ةفن ىريعكلانار هااغأ او

 ةرخ الا ىفرثأ هلى بالف ايندلا عفاذمل
 - || اماو رفاكلا نعالضف مساق حف

 رغكلاف ةرخ آلا عفانمل نوكي ذأ
 اوناك مهلعاو عاعتنالا نع عام
 ءاش وح تاري_هلخاىف نوع

 ناسحالاو رطانقلاو تاطاررلا
 اريح نيحار لمارالاو ءاغعضلاىلا

 او.دقاذا مهنكسل داعم ىفاريثك

 السطبم مهرغك اوأر ةرخ الا
 نك ناكسف ناريسملا كالت راب آل

 هباصاف اريثك اعقن ذم عق ولد عر
 0 ا نحلاالا هعم قسالفةحاس

 هراطاف تومي اوناك م-عاعلو

 لاومالا قاغناك ةمصعم وهو اريت
 سو هيلعهللا ىل_هلوس رلاءاذباىف

 دعب الو نيلبسملارابد بي رخت فو
 تا ريسغتاضاأ

 قة و اوقفنأ ماو

 نيلسلا لسا مالا, شورلل او

 مالا تلقت امش ب بتعاتملا اولمحتو

 رلد ا زعاو مالسالا هنارهط اوم وملع
 قافنالا كلذ نمراغكسلا عم قبب

 دا اراال.ةوهريسحلاو ةريسخلاالا

 مهلاعأ عبجو هانهه قاغنالاب

 هر الا ىفاربعاغتنالا نوجرب ىنلا

 منيب مك-لاومأ اولك انال هلوقك
 تاما + دارااو ىلطابلاب

 مدعومهسغنأاو طا هلوذةدئافامأ

 ثترح تداصأ هلوذ ىلءرادتقالا

 ع موشن صرغلان أى ين موك

 06 ]اب هذ ئش :نوةغن أف

 جلس 551 ثرحورثعالو رثأ 1 قينال

 ءتباصأ اذا هنالئال ذك سيل ع عاملا

 هيما ريد هللا هلدب امندلا ىفةكئ اج

 ملسملاناف : رح ”ةلافوأاندلا ىف

 ةكوشلاىج ّج-هبد ا ملأ لك ىلع نام

 اوم -انءنااوصعنيذلامااهكاشد اف

 اودممرش مهلةي رقع مج لالا

)6( 

 ىنث لاق ىع ىتث لاقفأ ىنث لاودعس يدم ئمدص اذهبهيحو نملوةب اذه مهر هروخأ

 ناريس ىعيلاشي واذهمهرغس نملو هد اذهوهرو وذ نمكونابو هلوذ س امعزب !نعهسأن ءىبأ

 ازد مهروفن مدد زن لاق لاق بهو نءاانريدش أ لاق سنو ومص اذه مضغ ن هوه لب سامع

 ىثللازء دمت ون د كلذلاقنمركذ اذه وهضغن+ كلذ منو رح ا اذه مههحو نم

 ةسمخ كر مد ددعاذده مهروفنمكو ناب و هلو 5 ىفةمركع نعدواد انث لاقىلعالادمع انث لاق

 نيد نص اوةلاممردب مويل اويضغد مون ناك كلذوهر وف لاق ةكئالملا نم فال ١

 نملو# اه ما ىلوم حلاصابأ تعم“ «لاق لوغم كلام مك لاق سماع نم له انث لاقةرامع

 ىلآ نب | نع ىَسَع نع مداعوبأ اذ: "لاق ورم ندمت ١ م ص اذهمهضغن هيلو اذه عزرا

 كاةدنءهولتاش ةراقكلا ىعب وه] بت علان اذه هز وذ نم «؟وقاب د لوقف دهان عمد
 لاقي رح ثبالاقلاق جاع ىش لاق نيسحلا 1 لاق مس اهلا رس دحأ مول كِلْذو 0

 انرمخش لا ذاعم تعم لاف مب رغلا نس ني سل أع ا لم رت نلف انه رورو م دهاد

 مهضغوو مهجر ن* ه«لوكد اذه مهروفنمكر ئابو هلوةف ةلاصذلات غب لاق نامل نيذمبع

 انار وذوار وذرو غن ى- هن ردّقلاترافءنملاقي رخآ ابل صول مت هب هيف د>و مالا ءادئبار وغلا لصأو
 تادتاىذلا ىو جو نه هيدار كلذكىر را ا بط مو لمت ١ مثتايلغلاب اهفامءادتا اذا

 0 دان و هلد , وان نأىلادصقاذه مههجونماذد مهر وفنم هلوذ 5 ىبع مدد كوه للا ىذلافهمف

 نيكر 000 00 مارح عنا مهجر عادا نمردب مول هبادصأو رباب 77

 مول م-هعابتو وشد رقرافك متابو كلذ لب وان تاا اونعامنافاذه مهض غنم كلذ ىنعما ولاقت نسذلاامأ

 كلذكو فال 1 ةسمخع مير ددعا بردي مولاوأتق يذلا م هالدعلهو .ضغىذلا مهضغمادتبا نمدحأ

 هادانسماىف لد ماتا له ف اتخااذ_همدر وفنممكرناب د الا وان قالتخا نم

 هللااوعتن لو ممادعال أوريص' ' منيو !!نالم_ماودع ملمهضعبلا ةف تكس العدا نينموملا

 «صآىذلا عضوا اف هنو ا وهيلعهنبا ىلص هللا لوسرةءاط امرلان م ْلرت نم لرد : لح ورع

 لانو نيا سملا نملة نملّدقف مث ءاةغللاملط هياولخأ امك لوهم .قتوبثلاب لسوهيلعهلنأ ىلص هللالوسر

 او 00 0 زعهللاناك امءاو | اولانامممتمتوكرم هملا

 هيادأو زركت أب مولات مهضعب نافرباجثم زر كبس ردي مول كلذ تاك اولاق نيذلاامأو هنااا
 َن 1 مهد واما لجو رعهنلا نال هتك ئالع نمو .وااةينادع مو رد م لاك رمهنملا نم ممئاوخا

 ىلا عت هننانااولاقنيذا!امًاوددملا مهتان ومهر وف نمنيكرم اكن رركحات 1 :العمهدع

 مك-!بادق- اف كر نو *+ةساذا لجو زعهتالوشباواتءاممئافردب مونة كس" ”الملاب نيم -لادمأ هركذ

 هءقثناك ىذلادعول امعءاو اددم مهأن ًادقوهنمنلالافاولاةنيذدرمةكس الملا نمعلاب مدى

 كلذ م_هدعودق ناك لجو زعمنلانالهياود- اوكف ننال ماقال لعدازاسمف طورمُدلا

 ةفوكلاوةذي دما لهأ ءارةةماع كلذ قف نيموسم هلوق ةءارقىفءارقلا ف لت اوهدعو هنلافلخ ناو

 رسك» نيموسمةرصبلاو:ةوكلا له ءارقضعب كلذأر قواهمو-هّنلانا ىنعع واولا شب ني موسم
 واولارسكب أرق نم ةءارقب اوصلاب كلذ ىفنيتءارقلا فوأ و اهسغنل تموسةك-ثالملات ا ىئ#ءعواولا

 كال ستلا نمومهتم لي وال الهاف مل_بوهيلع هللا ىلسصعتلال وسرنعرام>الارهاظتل
 ئعمالو هقلح نمهريغىلاوأ لجو زعهّنلاىلااهعو ست ةفاضاريغنءاهسغن | ت موس تلا ىهةكلئالملا
 ريسغمهغصوف ةكئالالااماقرمشبلا فناك ولنيموسمهلوةفرسكللاراة ناك اغا لاقنملوقل ْ
 1 2 2 ب و سس سس ص يي يمسمب بم ل ل ب مصل مر ير امل سس مسلم

 كلذ مظلاب دارب نأ ل و الصأ ةدئاف لالهالادعبهنمروصّد ال ىذلا

 :مهحاطامويفزَو _ءفلاواعئاضريص» ناب ىلوأ ناك : 4و .الاهئءاصأم و هناوأري_غيفوهعضومفالعرزنمن اههعض وهريبغف عدرا اع امضو!نهه»



 حرش ىف خلاب اىلىلاعت هنا متةبوةعلا هبا اوك !امباكت را مهسغن ا اوهاط نكسلو مموح (6

 نآ لم ريغ هنا كلذو رمشنل ا ىف كلذ تاكم ااه هن آع وسناهمذ نك ريغة كل اللات اب هنمانط كإ> ْ

 مهسغن أ اومو -فمهسغنأ وست نمرشلا هيك قحاهسفن < وسنن ءاهنكم لجو زعهلانوكي
 نعش ذناك ناواملااه مغ اهع ري فيضافامرةعاط كاذبا هنماثلطرمشلا موسىذلاقك

 ىفغلبأ ناك اهب رولا ماب رقتاه فن أ اهع وسنن ةفو هومتناك اذا ىهو هبابسأ مسهل هللا بيبست
 انرك ذاع رابخالارك ذ اهيلوعغمكلذناب ةفودومنوكت تأ نم هّللاةعاط اهرامتالاه-دم
 ٠ مرص هسفائلفأم هوك ىلع مه ريغىلا كل ذةفاضان ددةلك_ث اللا ىلا 3 وسنلا فاضأ نمتفاضا ند

 فوصلا ناك املوأ نا لاق قدس | زن ريسع نع فوعنبا أن ريسخأ لاق ةيلعنب اانريخأ لاق ب وقعت

 انيئص ا تموستدقةكالملانافا هوست لسوهبلع لبا ىبسصهنلالوسر لاق لاف ردن مون ى عيدة مويل

 نعرذ_املازب ريبزل نءلل.سغلا زن نجلا دمع اذ؟ لاقناسغزء راد انث لاف بيرك نبا

 بع لاب مكتريخالدحأ ىلا يممتيهذ مت م ىرص. ناول لوقب ناكمفاي ردن ناكو دم ىلأهدح

 لاف وعند سمع مهفاتك ؟نيباهوحرطدقرغصمئاسعفف ةكنالملا هنمتحرخىذلا
 ني هوسم ا اللا نم فال ١ ةسمكل هلوةىف رهاجت نع عيد ىلأ نبا نعىس نعمه عوبأ ادت

 ديجنإ انئاص 7 وسنلا كل ذو نهعل اوأف وص ااهسفاهسصاو ومهل ب انذار و زحم نعمل وع

 :سمخع هلوقىفد هات نعةزب لأ نبا مساقلا نعنمجحرلا دبعنم دمج نعةسنع نع ماك انث لاق
 موستلاكلذسف نوعل اوفو مأ ااهفاهفارعأو اهمانذأ ةزو رحلات نيس موسم ةكئالملا نمىال 1

 فولاذ مون مهام- ناانلرك ذنيهوسمةداتق نع دعس مث لاقدب زب ا لاق رمش انئص

 لاققازرلاديعانريسأ لاف ىحي نين سحلا سدح قاد لي ىلع مناواهمانذاو مهل ىماونب
 نعرا عنع رده اهمصاوف فافوصاهام < ناك لاق نيموسم هلوقىف ةداتق نعره_ءمانريسخأ

 ةزوزجتمهاومح تناك [لاقنيموسملوقي ناك هناد_هاحن نعشبل نع هدأ نع ره عج ىلا نبأ
 نعرفعج ىأ نا نع رات نع تتقرص نهعلاو فوصلاب امان ذأو اه صاون ةلعم فارعالا

 مشهانت لاقنيسسملا انث لاقمساقلا شع قابليخ ىلعذئموت اوناك عب رلانعهسببأ
 ةداّدق نع :رمعم تن نا وح نسحلا نءان امش ضعب و ءلاهدل 0 رد وح 5 ريس لاق

 لععس نب دمجش نئئدص نيلعمنيموسم ىدسا|نع طابسأ ان لاقدجأ انث لاقدم ايثص

 ةكئئالملا نمىفال 1 ةسمخم هلوق سابع !نعهسأ نعىلأ ىنث لاقىبع ىث لاقفأ ىتث لاق
 مهسغن أ هبا أو دس موسف فوصل, نيموسم ملسوميلع هدا ىل ص ىلا ادجشاونأ ممماف نيموسم
 ةورعثءماشه انث لاقتاعنبا انث لاقب ركونأ اننادط فودلاب مهامس ىلعموليدتو
 انئاص ءارغصربب زلة ماع تناكورغص ما عمها عريب زلااهس ىفةكئالملا تزن لاق ة زج ني دابع نع

 ىفوصلابلاق نيموس. 1.5ىف لاصدلانعربب و-انرمخأ ل اقمشه انث لاقمهاربانببوةعب
 ن ماشه نع :رمعمانريسخ لاق فاز رلادبعاب ريسخا لاق ىح نب نسحلا نيدص اممانذأ واهمصاو)
 ءارغسصةماعدتموريب زلاىلءناكورغص ماس مهملع قلب ليحت ىلءردن مول ةكثالملاتازنلاق هور

 تماشه انث لاقىنأ اند لاقكب رشزنجرلادبع انث لاقىفودلا يح نبدجأ 0 "-
 ةك-رالملاتلزخفا ممتعافردب مول ءارغصةءالمهيلعتناكر يب زلا نأر يب اني هلنادبعن< هورع نعةورع

 لوسرنعاهذع انرك دوا ارامحالا هذهفر ص َءامعب نيممعم مسوديلع هلبأ ىلص هلي ىبن ىلعر دي 2

 تءرخد.سأ لأ لوقو ثموست دق ةك-,الملانافاوموست هياككال لاق هنا /بسو هيلع لنا ىله هللا
 | كلذع جني نيلعم نيموسم مهنملاق نملوةومهفاتك أن يباهو>رطدق رغص متاع ىفةكتالملا

 ”لالهأ مهملطامعأت رخل نا ةمالوأ لوبغللة قت سما مماوت اي ثيح مهسغن ااوملط مهنكلووماغغن لقب لنا موملطامىأ نيقفنمال ا 2
 قعرشنب رناكلاونينمؤملالاوحأ
 ن رخاكلاةطلان منين هؤاارب ذك

 ىفتازتر_هادو ساس.ءن الاف

 نوفاصر اوناك نسنمزملا نمموت
 دووملا نمالاعرنّْؤط اوبونيقفاذملا
 ةقادصلاوتبارغلا نمو ناك امل
 مهاهنف عاضرلاو راو ا ىف فلخلاو
 مهنمتنتغلا فوح مهتنط امم نعدللا
 هسصيصخ ل_حرلا ةناطب و مهيلع
 هروةشدنلا ىذغي ىذلا هيقصو
 ةمهملاتلقلاب ةقصاللاهرو مآ ىأ
 نطبلانم هلص أو رمش ةد>اولا هل
 نوثلاةناطب هزمو رهظلا فال
 ةراهظلا قالحشد جلا هذم ىلي ىذلل
 نال !رفاك لك ةداوم نع مها 0

 ىلا ناسف ةرك-ن ةناطب هلوق
 وهوكلذدك وب أ وذ نم هلوستو

 نوط وأاود_ظنالب قاعتي ناامأ
 نمتنثاك ةناطبىأ ةناطيل ةغسص
 ىكوألوالاو ماهر واح 9 ود
 نعى.هلاوهسبل ضرساانال
 ىسبنلادوصةماامئاو هناطبلاذاختا
 ذح ءانأ ريسغ نم ذاالا نع

 نومدقب ممناو ةناطب مهتلملهأو
 نمو ىنعأ هناشب مه ىذلاو مهالا

 ةلعرك ذم ةدئاز لسبقو نييدتلل
 لاقيالبحتمكنولاب اللا ةف ىسمملا
 لحعتسا مث هيفرصقااذاولاب مالا ىفالأ
 'لو 1 المهلوقىنيلوعغم ىلا ىدعم
 ىأ ني تلا ىلع ادهجو اهصن
 داسغلا لابمجلاو اك" ايا

 لب*ولر بخل جرءةموناصةنااو
 الاخ لمقوهد ساق لمعلا صقان

 فردصم ليو زيرغلا ىلع بصن
 توكرشنال ىن-هملاو لاخلا عطوم

 كاعدادف 0 رضمف مهدهح
 اوم ادارملاو هتنعأ دق ءضاهفئش هباصأ اذار وبلا مظعلل لاقي هنمو فاش هأ ىف عوقولا تنعلاوةد ردص امنا ىلع ك-تنع ىأ متنعام اندو
 بغ جرا نمعنامأ الذ مكع مناف كروم أ داسسفا ف تورصقمال مهنا نتاج ا نمل صا او ررضلادشأ ع ا.ندو كني دفكو رضي تاون



 طاوسأوطوسك هريسك ليلدبهوف هاضأومغلا مجم اوفالاو رضلاةرشءارضلاك ضبا دش ىهءاضغبلا ثدي دق موج واق نع لثاز ريغكاذ
 مه رشكواصعلا مهرشٌمل مداودوجلا نمءاضغيلاو وهطوناب وغشتاؤرحاممنالواولاماغم 2 (0) مما ثعقأو اغيفخت ءاهلاتفذفل

 بيذك:ىفةيقتلا مدعو ناينالا نع
 بالاول و هيلع هللا لد صوتلا

 ىجادملا ناك دفن ةفانملا نمامأو
 فكي امهناسل نم تاغند تأ دنال
 نعو هب وط ثبخو هقاغن نع
 مس مئايلوال ءاضغبل|تريدق ةدانتق
 عال_طالراغكلاو ني_ةفانملا ند
 امو ت!اذ ضع: ىلع اضعب مهسضعب

 تاتلفزال ريك امهر ودص نك
 رودصلا نماوكو ةيهاذتم نايبللا

 نيد 9 ةرهائةمريس غنوك_:داحت

 ني:مْؤمللرارسالاهذهراهطا نا
 لاسعا ىلءمهث-و ةبااذعلاة ب اعنم

 حعاصنلا هذ هتنالوادمفلقسعلا

 منكن اتاي الاكل انيس ٍلاَعَق

 نالبقو لوّدعلا لهأنم نولقعت
 هع -هامنيب لصفلانولمعت منك

 لخجا هذه ايست ام ىل |ولاو ودعلا

 قسنت ل يبس ىلءنوكي نأ لفي
 اًوذن ال لبق هناك ةناطبلل تاغصللا
 مك-ةنعنم داوالابخن مكمل ريغتن اطب

 مالكفانيبدقامأ و مهؤاضغبةببداي

 نا خابأ و كلذ نمن سحأو ًادتيم

 ىلع اهلك تاغنأّتسم لل انوكت
 هناكف انلقاك ىهنال للعتلا ةهج
 ممناللرقف . ةناطب مهذضقنال/ لبق
 الذ نولعفي مل ليقف نورمعةيال
 لبق مث مك. ةنع نودول مس منالل ب ةف
 تديدق ليقف تنعلاةدادو با امو
 ردقتلا اذهنوكامأ لعأ هناو
 ىلعةيداعتملال جلا نالف نسدحأ

 فاطاعلا اهنيب طسوتن قيسنتلا لبس
 غلبأ هنوك امأو انهه فطاعالو
 لاوسلا ىلع مالكحاا ءانملف

 ريثكتو ظفالا ليا ةالو باوجلاو
 نيهاربلاب ىواعدلات امث الو ىتعملا

 مثدئاوغلاهذهردق ةلالج خالو
 انما !نمرخ 1 اطغرب دذتلل فن أّدسا

 ! كلذىانلق امو ىلعاه_سغناب ا نمناك مب وسلا ناو الذ ىفةءارقلا نمانرثخنا امة كك نرع
 سن اذ + هب اني صام كلذىفاولوان مهارأ م خاف غلاب زيموسم كل ذاؤرق نيذااامآو ىضماسمف

 ةكئاللا نمفال 1 : مخ ةمركعنع ثان نامع نععد رز يدي زب 15 لاق دعم
 ةسمح ةداتةنءدنعس انُث لاقديزب انث لاقرشب انثاص لاتقلاا م مهملع لوقبنيموسم

 نمفالآةسمخ هتاوهدمآر مول كالذولاتعلا امس ,بماعلوقب نيمو سمةكثالملا نمفال
 كم مالم ماع لاتقل اهسناك ١ اولا لاتقل امهس مهماعلوقي نيمو سةكالملا
 مهموس نمىلا م وستلا فاض أ ىلا عت هللا ناىنع؟ نيهوسماو رقثالذلحأ نم وتلا مولا ف اضيف
 ش رعاشلا لاك ةنسدا عس وةنس>امعس ىهلاقي ةمالعل امس | وا_عسأ اال

 رصم | ىلع ق نال بمس هل هب اعفان نسحلاب هللا ءامر مالغ
 وهذه سعت موس لق ريسغ وأب رز ىفاه ف رعت ً مالعالل- لا رعأ اذاق ن.>-نمةمالعك] د وع

 00 وكلى :رسشبالا هللا هإ_عجامو) هؤانثل_ج هلوق لد وأنت فلولا ه8 اعوستاهموس
 م اباهدعوهللال_ءجاموهرك ذللاعت تعب ( ميك از زعلاهللاد_:عنمالارصنلااموهبوكت واق

 نئمطنلواهمكرسشدب ىرسشب ىنعب ل ىرمشبالا مهدد عرك ذنيذلاة كالا مي اياددادما نمر دعوام
 ددعةرتك نمع رجال اوهسدلا نكسند مب واق كلذ نمكدع :و:ىذلاهدع .و نيهان كول أوعب هن 3 ولو

 لق نمالهللانوعب الا مودعب 2 :رغط ناكر فطام و بعت هنبادنع نمالارصتلاام و5 ددع هلة وكؤدع

 مرصت نافددعلا ةرثكو عوج ابالاون.ءتساق هب واواكوتف هللا ىلعف لوي ةكاللانموكيتابىذلاددملا
 هنلانو_ءبكلذنوكي نأ ىلا هنا فال 1 ةدجنمتك_المنمب مكعم هنوعب وهنلاب نوكي اغا ناكنا
 داهىلعاو ريس ماوونلا اوقتافىرحأ ةريثكع وج رشنلا نم يعمناكن اوكودعىلعك اياهيوس و
 يأنبانعىمسبع انث لاقمماعوتأ انث ناقورعنيد#_اًنئدطاك مهلع كرمانهنلانافكودع
 مومسهبلا اونئمطبلو مهجاو ريشبت يل مولعجا غالوةي مما ىرشبالا هللا هلع امو دهاجت نع من
 نا انشد ردم ونالاهديعبالو هلبق الو مهع .افأ اق : ود هاك اق دحأ موت ىنعبذمموت مهعماوأت اهب
 نمفرع الهيوكيوأ و نئمطتلو مك-لىرمشن الا هنلا هل_عحامو قدما نب | نعةملل ان لاق دامس

 ىاح نمد ىلا الى اةمكطاو رعأ ىنأ كلذوف ارددو ىناطاس ىي دنع نم: ١ ارصنل ااموهك_ةعض

 ريغب ؟رصن نأ ءاشول هللا دع نمالارصخلا مودي زثب لاق لاقبهونياانريأ لاف سول ابا دع
 نمهماقتنا زب زعلا ىنعب هؤانث لح هنافمكحلازب رعلا هلوق ىنعمامأو مك اريزعلا لعفةكئالملا
 نم من ادعأ ىلعنونمؤملااهيأ كل هريبديىفريكحلا «اتعاط لهأ معاي او ىدناب هب رفكلا لهأ
 قرصنو ك-:ادعأ ىلع ي-ىريبدتب نونمؤملاا هيأ اورمش اؤلوةب هرومأ نم كلذ ريغو رغكللا لهأ
 ليوان قلوقلا و مود_ءوىودعداه< تربصو هب مت سا اسعف ىوؤعطأ منا نا مهلعك ابا

 مرصن دّماوءؤانث لح كلذ. ىنع .(نييئاعاولقنفمهتبكت وأاورغكن يذلا نمافرط عطقبل ) هلوق
 كرصن دلو هركذىلاعت لقي رغنلاوةةثاطلا فرطلاب ىنعب واور فكن يذلا نءاقرط عطقبل ردبن هللا

 ىلصدجت مهن ةوبنو مهم رتدنادحو اودعسف هلوسرو هقلباورغكن يذا |نمةفئاط كل معتدل
 نذلا نمافرط عطقيل هلوق ةداتقنعددعس انث لاقدب زب انث لاقرش اي مسوهبلعهللا
 تثاع رشلا قف مهداقومهءاسؤر و مهديدانصلتق وراغكلا نمافرط رد مول هننا عطتفاورغك

 اركب نأ انث لاقنانسنبد# ئئادع هود ع. رلانعميبأ نءرفعجي لأ نبا نعرا#نع
 ا هلئا عطقردب موناذ_هلاقاولك هن الااو رك نيذلانماف رط عطقيل هأ |وق ىف نسل !نعدابع نع قنحلا

 ايساوموساول

 ةعئاط

 عيقاوهو رذكسلا كل ثوديرب وءابشال ريخوهو مالسال مهل نوديرت مسنالكن وبحب الو مهنوبحت هلرذو هوأ عملا ناب هلي ذمم باككلا لهأ

0 

1 1 
| 

 !ك هعيصتم ها لمان ىنعااةرداطريغاماقاغي رحتاجف لعلو ل صالاب ةرابعل اهذهاذكه 1
 هس ل هش ل _ ل لييييسميمسسمس سس ا
 قئانمةالاومىفنوئطاخلاءالوأ متن اهلاقف خب وتلا ىلعول جسم صن
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 نورحالت ناعالام- ااوروط" م 2 ا تا 7-1 0 ع ةءابثالا 4 ' ٠

 َ َط عطق يل هنادنع نمالارم مالاامو كلذ نعم لفت وول ا مت لطنكر ملا نمافرط

 لاين تدع ني كلذلاتن مر د د>اب لثق 5نم كلذ ىنءاشالاهواورغك نيذلا نم

 اوناكورحاب ىبسعت نيكرم دما ىلت هتلارك ذلاقىدسلانع طايسا انث لاق لضفملا نيدجسأ 0

 ىئاوأت ةندذلا نيس الواقف ءادهشلا رك ذمار نبل نت "0 رتل

 || يب رغظلانماوجراس# ةيدحللا, مهم رح وأ كل ذي ىنعن هناف مهتيك « وأ هلوداماوةب الان اوما لنا ليدس

 هلناددبك ل وق" برعلا عم هنامهضعب رك ذمههوجولمهعرصدوأ مهتبكي وأ 1

 وأف .سااب راغكسلا نماقي رف كل ملردسبب هلا ؟رصن دقاو مااكسلا لد واتف هللاهعرص ىنعع ههجول
 اوسصت م نيبثاخ مسذعاو د -ريذلوك وه نيئاحاو ماقذبق رهظأ|نمهسفاو عملا. متيم رع

 مهتبكي وأ ق حما نان اس انث لادمج نا اناس مكن هولا نأ ا 0

 ع نولماءاوفاك اسف ناولانب لن ييئاعخ مهتم قد ن .٠ م--ريوأ نيبثاخمهدربوأ ني.ئاخاوبلقنف
 نييئاخ اوم انو 0 مز لوب مهتبك وأ هلوق كا نع كيه 1: لافديز 0 لاقرمش

 سدل) هلوقل وأن فلوقلا ف لكم عب رلان عدس نع رفع ىلأ نبا نعراس نع تناه
 و رط عطقبلر 0 د ىلاعت كلذ عي ( نوملاط مناف مهم ذعب وأ مهلع تود وأ ئددالا نمل

 وأ هلوقفئث مالا نم كل سدل نوملاط مسهنافممبذعي وأ مهملع بوش وأ مهتبك وأ اور كن يذلا نم
 يحث مالا نمثل سدل هلي وان وكب نأ ل ة<دقو مبتبكب وأ هلوق ىلع ةطعبوصنم مهلع بوت

 ئنالهنالباوصلاب ىلوأ لوالا لوةلاو ىت- ىب_عمىف ىهىتاوأ ىنع بوت, بصن نوكيف مهملع بود
 نم كل سدل هلوق لب وانو كلذدعب 0 راغكتلاةب دول ل. مهغلا ىوس د أ ىلا قاحللا مم نم
 مهر اغاو ىتعاط ىلا مهعف ى منتو ىحأ مهمفذ ”نأالا قات أ ن مل انك ماا سل ىو ه محال

 قاصءو ف رقكن مىلع هب و“ ل نمءاشأ ىذلاب كح أو مهمف ىنةأ ريغ نودىدبب مهفءاضقلاو" ىلا

 تددعأاعةرخ ل ل 1ىفاما وةريمملا مقل اولتعلاب ايندلا لحاعىفاماباذعل او آى فلاخو

 هيلع هللا ىل_ صده لاق مثلا قم !نسانعةمل» انث لاقدمجنا و ىلر كلا لهال
 ىئث محلا ملل سداىأ توملاط مسمئاف ممذعنوأ مهلعبوب وأيب”يمالا نم لل شيلا سو

 نولااط م مناق+مم ولد.« - _مدعأوأ تلعف تش ناف ىتجر مهاع ولأ ميل سانا

 هللا ىل_صد#ت هدن ىلع هذ ةن الاهدهل ارياابعالحو زعهللانار 5 ذوىاا هبت يصعع كلْذا اوةقءادتىأ

 0 كا نم مهل سد , ذاك لاك نيكرسشملا نم هباص امدح اي هباصأ اكل هنال مسوهيلع

 انث لاقؤدع_-سمنيد.ج انحدع كلذةياو ارك 3 مهبتباز هاوأعف موقملصي فيك قالا

 هتمعأب .رسك فس و اسر دامت لس ىلا 0 امَث لاو لضفملاز يب رمش

 م ريلاءهوعدي ا 0 فيك لوقي ومد ةهجبو نع ننس لا
 انث لافراش نما نيد نولاط ماو مهذعي وأ امهاعبوتي وأ ىسسعالا ن ١,مكل سل تلزناف

 مشه اند لاقى وقعت 0 هون سو هيل عننا لص ىلا نع سن نعدمج نعى دعى لأ نا

 اذ لاف ىوبريلا ةللط نبا نئكئدص هوب مل سو ءيلعدللا ىلص ينل نعسن أ ن علي ؛ وطلادبج نع

 جنب 8 ملسو هيلعهتلا ىلصهنن'لوسرلاق لاق كلام نب, سن أ نعلن, وظلادمج نعسامعنب ركبولأ ولا
 نود . وأ يدنا ملل سيل بلا هنلا حواف موني اذهاوعنص موق شيال هتيعاب رترسكو نب مجيف

 ىبننلا نأ ن سيلا نعنوعنا 1 لاقةءلع زن بوقعي تدع نوملاطمماقمهمذع وأ مهملع

 ا ول ا

 درر رد م ظ عطقيلىأا ةكنسذلا ن را ام مطل ا+ ع لاود.ج نبا ايثرص ةقئاط تع ارت عرصلرو ال

 لوسرل نوبحت مالك دو ببجالل 205
 صضوغبملا بو هروطغس مخور

 مهيلانوثغتف مهنوبحتوأ ضوغبم ||

 وسد ربات ما

 كلذ لثمنولعغيال ممالك نومك
 نودب ربال مس :الممنوبحتوأ م :
 مهنالوكن حالو نحناف موعود

 ناو رئاودلا بن وصب رسب
 امن اهلاثمأو تاراستعالا هده

 50 ةناالاقوإ اد دمهم داك

 نوكيت ا ىلان امينا ايبسرك ذ

 نوئمؤنو 9 لامن 2 اهب

 قهوه رقرعذأو هلك باككسلاب

 دارك دنالهينونمودالمهو

 ابلاغ رخ“الا نع ىنغي دخلا
 مهلوقك سنجلا ب باكا دارملاو
 يفو سانلا ىدن ا قومه ردلا هه در

 نونمؤتو ىفواولا نا فاشكلا
 ىأ دهعلل كلا ىف ماللاو لاوعلل

 نونمؤلا تالاطاو منوال

 مممالديبش مع وامضو هلك مماكب

 مم ىف مك:مباصأ مهلط ايف

 اذاولاقف ىرخأ ةداضم رك ذ مت

 لوجدلا انث دجأ انمآاولاق كوقل
 فصوب واوضعاواح اذاو ناسءالا ىف

 لمانالاضعب مدانلاوأ طاتغملا
 لعفلااذ_هنال مامالاو نانبلاو

 ةياك لف امهنعردصاماريثك || انت
 نكي ناو مدنلاو نضغلا نع
 ادهرهل لص-اءاو ضع لانه

 اوأرامل بضغلا ةدش وهو اغلا

 مهني دولعو ن نيئموا فالستثاز

 كن شاور مهنأش اقرا
 بحولأم دادزب ناب م-هلع ء 10

 .هلهأ 1 «مهاغغ

 م-ممرخو مهلذن ك8 كلذناف
 ..يجؤججلج_ رب بببببببببببببببب7بب7س7ب777اااااتتلللتا

 , اذهناك نافناكردقملاو دا هلكت ار دالا ىلع مالسالا ن درهلفب نا حان ىلاءعت هنناناب مهري نا مس هيلع هللا ىلسص ىنلا ىمأ هنا لصاحلاو

 ياض مصحوب اوصن ىارودسم!!تاذد 0 هلوةنا مث اغلا اذه ىلع مكتوم نوكي ةلاحم 3 امرغل ايس



 1 ىلادادزيب مك ظ غنام 0 سو اويساو ا !افر اودلاو عاودلاو لقلب |

 نمسح الود +اب كلذو 1 ل

 ملعأ ىنافمهرارسأ ىلعلاب اىالطا

 ىلع: و رهان لو قئالخلا هرهذأام
 9 وك الثآز وح والد متنا

 ٌتد- دارب لباظةا لودلاب !سمآ

 اظفيغنوكل همس مهناب كفن
 سفغنلا بيطبامأ نو ؟.فادس>و
 هللادعوت راشدتسالاو ءاجرلاةوقو

 نمرخ اعونركصذ هرصنو
 مكس نالاعفم حاداعمو مهتداضم

 امارس 6
 ةبوذغلاو بصخلاو ةمعلاك انندلا

 قال الاو ءادعالا ىلع كا

 هءوبسل هءأمس مس 0 نيد

 ةئيس كب صن ناو هرمسعا هرمس ضيق

 اهماو اسال

 انههفاشكلا باص قرغن و

 ىنعملا لع و ةياصالاو سما نيب

 سملاتن وكن أ همس لوقا واداو
 تاس لح دأ هنا او ةباصالا نءلقأ

 دسحلا ن'كلذو ةوادعلاة دش

 نأالا ريما نم للعلن ضمننال
 ةناعشلا وضغبلا لكل انه نوك

 ةيلب ودعل !باص اذا لاح ونا ف

 بهذيدتادشلادنع لقاك ىمظع

 دقحلاتب امون أالا داقحالا
 نيإسملاعم مولا لاح ناكاذاو

 ىلعكلذلد فالحلاا, نيتصقلا ىف

 قدي مهدعستبا خر يم
 قنيونتا الاقي نادعس الفاذ_ه
 ناو مظعتلل ةثيس فو ل كغنلل ةنسح

 م.ماماوشتتو مهتوادعىلعاو رتصت
 ىلعأو ريصت ناوأ مهتالاومنمدنع

 هسمراخت | اوغتتو لاسعتتا ماو صاوأ
 لاخا ودور مه 3 3 كرضنال

 ورك در عاش ال ناّسنالا

 ناعّدس نا ىلا ىلاعت دا نم ذراعا فر اليخ ليا قمتنك لب ررضا|نم أيش ةوادعلا اوه سابع نءالافو

 ى-ءملافا- راخ اكن اوا. ما ف ثو بول ةلاتار مم وهو هنر رسام ىقخأو هأم (ه:4)

 تازئفل وزع هللاىلا عهوعدب وهو مهن هجواو مد موق ملف: ف يكد < مول لاق سو هيلع هنلا ىل“
 ةيلعزسا انث لاقروقعب ادع ن نولاط م مئاف مهجذعي وأ مملعبوتم وأ ئدسمالا نم كل سد

 ديعس اذ لاودنزب انث لاقرعش اص ار ولع نب ىلص ىنن ١ نعسثأ نعدج نع

 3 . ًالاوزهن أ انلر 19 دنزوملاط ممتاق م مدعب دآ مملعب وب ادا يس سلا نوما ع دأ هل وق هدا نع

 بيماومهحوىف لوبيا ىلصدللا ىأ م رحدف ةودحأم و 7و هه.لعمللا لمدن اوسرىلع تأر رأ

 مدلل مويه جواو بضخ موق يشي فن .كمدأاد هو نع لسغل هد ا هملامس ول ةفهتمعابر ضعي

 مسمنافمعذعي وأ مماعب وان وأ ثلسمالان .كأل سدل ل جوزع هللا لزتاف مهم رمل مهوعدي وهو
 00 0 ن ا ا لاوديجنءا انئرص نوملاط

 مدلاو ناعردهيلعو عقوذ هدحاح قوقوه" معأر ' رت رس كو دحأ مول معسسو هم ءاعدتلا ىلص ىنلا بص لاق

 اذهااع وي لوي وهو نافاف ءهحو نعوع مسموهسل> اودع ذ->ىلأىل )وم ملاس هب رد لسد

 وأم هملعبو:. وأد الا نمكل سدل ل ةلرايتهّنلا لزتاةهّنلاىلا ه-هوعدب وهو مهيب

 الان مدلل سدل هلوق هدأ نعرغع-ىنأ ثا انث لاقرا نع تئدع نولاط م ماقممذعب
 دقودأ مول ملسوءهيلع هنلاىلصهّنن'لوسر ىلعةدتآالاهذه تلز سن نبعد رلالاقلاقةمأ الاد

 وعدي نأ ملسوديلعهللا ىلس هللا لودر مهفهتيعاب رثبمص ا وههجوفف مس بلع اىلسهّننالوسر مح“
 ْ 0 كا وع هودتا لاء هوعدب وهر وهن هحوأو هذ موق مع فيك لاعفوهلع

 هلل'لزتاقو_ملع و حرب 0 :لاىلا هنوعدب وةنملاىلا مهوعدب ؤةلالضل اىلاهنوعدب و وىدهلاىلا

 هرلعمتلا ىلص هللا لو سرغكة نوا اطممافمهمذعن 7 ماو مْكل سدل لحوزع
 فئسحلا نعدابع اني لاق نحل اركونأ انث لاقنانسزيدمت 0 مهمعءاعدلا نعل سو
 ةصاسا نايضة لولا نءنايقسوبأ ءاحلاةفاهلك ةئأالا مهلعبود وأ ئثصالان مْكِل سدا هود
 ىراسالاددعب ممم لد حاد ددشالا ةةرحأ م ول ا لصد« نادك التاقف ردن مول هي ع

 اويضخم وو ملعب فرك اي ضغتاطلاخدق امناهنيا معةماك لو وه.لعمتن ىلصهتيال اوسر رلاقن ردن مول

 وأمملعبوتب وأ ئدرصالا ن ٠ .مّكلل سدل لحوزعهلنالاّمف مالسالا ىلا + هوعدب وهومدأاب مدت هحو

 ناةداتق نعرم ءمانربحخأ لاق فاز رلا دبعانربحخأ لاقي بكم نب نسخ اياد توملاط م مف مدعي

 ماس ناكوههحوفهه#وصاقو أ أن هما ”ءاهماصأ أرح مول ثدمص 1 1! .وهيلعهليا ىلص ىنالاةبعاي ر

 مق فيك لوقي سو هباعمنداىلص ىنل او مدلا لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعل سغي ةقب لح ىف 0 |وم
 نولاط مس اف مومذعي وأ مهلع بوب وأ د سمالا نمكل سبل لجوزعهنلالرتاف اذه مبني اوغتص
 00000 اول درع اي لان ناز راسا رح لانو ع ووسلا ان دص
 ان ووهتبعأب ر رمدمكن يح دس مول صاق رى نةمتع مع لعاعد ملم وهلعمللا ىل .ه ىنلانامسقم نع

 اًييدص ١ رقاك تامىو> لولا هءلعلا-اةلاقارفاك توك : ىحلوتاهي اعلمتال مهللا لاف ههحو

 11 هبا بسس ىتتلا عت سايعنب لاق لاو مي رحنا نع جاع ىتأ لاونيسحلا انث لافمساقلا

 ف ,ذسحى ألوم و ماس لع سحاب هنااملا 5 د رحب الاقل. ءاب ' رد كسل رف لسو

 مدللي مهينة جواوبطخ موق وو 1 فك لو اوعي رع .وهيلعهللا ىلصفلا ل اوسر وههحو نع مدلا لسع

 د , الاهزهت لزب لب نورخ 1لاقو ئس الا نمل سد لحوزع هليا لزن او هيا ىلا مهوعدب وهو

 ةباورلارك ذ .مسهق كيلا مال سبل بوزعمل زا موق لعاعد نال سو يل هن ىلس لا لع
 | عفانن نالع نم دمجت اك لاف ترحل ندلاخ 1 لاقي رعن بيبحش ى حك وس د كلذ

 نع

 لافو كاسغن قالف ددزاة ل دس نم بكت نأ ند را اذاءاك_هل امالك ىفوهلهنياناك هنلثتأك نذ ىوقتلاو ريضلاب ءادعالا رئاكم حف دىلع



 يس لا يسد

 نما سال رع رام هب ةبعل رآ لع لوهيلعهتلاىلسهتالوسرشأر عنب ا نع

 بئاسلاولأ 1 مالسذلل هنئامهادهولاق نوللاط م مافمهبذعيوأ مهماعبوتي وأ وأ ىبس مالا

 ىلس هنا لوسرسلا ”لاهر عنب ا نعملاس ن ع ةزج- نب رع نعن امس نب لجأ ان لاق ةدانج ننملاس

 سدل تلزنذ ةممأ ن' نا اودصنعلا مهأل اماشه نب ترحل نعل '!مهللا ناي .ةسابأن علا مهللالسوهيلعهتلا

 ديز ع لاقئمومنيدها# انئص نوملاط مممافممذعب وأ مهلع ب وتد وأ ئمصالان مهتللذ

 ن هّنادبع ن عع رأ ن ْن شاع نب هللا ريع نب نرخ ن نجرلا دمع نعقدسا نب دتانرمخأ لاق

 رعقلا مس وهيلعدلا ىلصهلبال وس رىلهلاق ماش ه تان نركلا نت نجح رلادبع نبا ركل أ نءبعكا

 ا هماشهن ةلسوةعب رىلأ نب سابع من امهالا لاقةين الا ةعك رلا نممسأ رعفرالف

 هللا لرتاة فون ل 1نيمسسمك تلت تملا: نمنيفعْض* سمات او للا

 سنو ربح لاق بهو ن اانريخأ لاق سأول ٠ , من رك َ هلا مهلع بيوتي وأ ئثصالا نمثل رس 0

 لوح ةربرهابأ اعوام 00 ءديزب نيا

 هسأر عفربو ربك وةءارقلا نمر غل اةالصىف غرشب نيح لوي لسوهيلعهللا ىلهنالوس 5-5
 ماشهَن ةلسودملولا نديلولا جا مهلا امافوحو لوب مدسجلا كلوا رد هل نمل هليا عمن

 ىسكمهلعاهلعا ورضم ىلع أ طودد امهالا نينمّؤملا مني ةعضةسملاوةعم رى نب شامعو

 هلو لزنال كلذ كرت هناان غاب ثهلوسرو هنت اتسهةيصعوناوك ذوالعرو ناين ع نعلامهللا فول

 هلو) هلوذل دان ىفلوقلا ُة تولاط مناة متت وأ مهلع بوت وأى الا نمل سدا

 ىلاعت كلذ ىعب (ميحر روتغ تئاوءام نمرذعب وءاشل ع نارفغي ضرالافاموتاوو.لا فام

 1 ا رعب ند ضرالاوتاووهلاراطت انيدامعس جب نو: يدرمالا نمدنم يكل نست 1

 هقلد نمابحأ نم ىل_عبوة.ذ بحاأاممسمف ىطقن و هءام ءاعمهف مم خودوكا دا رغم

 ركس ىذلاروفغلاو هو هذمو تلم همزح ىلع مسه مءاش ن مسكاعي : و هلرق عد 6 ودم نيماعلا

 هك رت مم محرلاو مثسلاو وفعلاب مهيلع هلضغب قل نمهنوفذ هءلءركسس نأ ح !نمبوتذ

 قدسازبانعتلس انث لاقدجنبا نصا مث املانم نونااممظع ىلءالحاعوهتب وقع

 اهيأاب) هلوق لد وان قلوقلا ٍِش مهيضام ل ءدابعلامسريوب ولا رعي ياعمر را

 اهيأابهؤاذث لل-> كلذ ىتعي ( نوف: عس-لعهلئا اوعت اوةفعاضماف اعذ ايرلا او ا اراللا 1

 هنواك ان دك 0 40, ادهضاددب 0 اك ان الهلوسر وهللاناونمآنمذلا

 اذا لح ىلا لام لحرلا ىلع هتوكيت مالم لحرلانا مهترلهاس ىف كلذ مهلك أن اكو مكس ءلهاسف

 كل ذنالععشف كلام ىلع لد ازآ اوك د د ىعع رخآلاملا هيلع ىذلا هلل وع .ةهمحاص نمهملط لحالا لد

 لاهن ان سندي انئدصأك هنع مهمالس اى لحو زعدللا مهاهنفةةعاضم افاعضأاب , رلاو هكلذف

 ةملهاجلا فةريغلا بف تارت فضل تناك لاقداطكن ءمب رحب انعنايغس انث لاقلمؤم انث
 لاقد جنا انئثدص ةةعاضمافاعضأ ايرلااو 2 ال تلزنف نورتو كدي زواق جالا ل اذا

 مالسالا فاول انالىأ ةفعاضمافاعضأ اي رلاا اواك انالاونما نيذلا هيأ اب لاققع«اننان ءةلس انث

 لاقورعنبدمم انثادع مين. دىف وكل لالا مهريغىلعمتنأذا ولك ان متتك امهلشا كادهذا
 اولك ان الا اونماآنيذلا 1 ءمدن لأن بان ءىسع نع مداعوأ 1

 دي ب ز نبات عمم لاق ب هون انريسنأ لاق س رص ةيلهاجلاا, رلاف ةفعاضمافاعضأاب رلا

 فيعضلا ىفةءلهالاىفاب لاروع رلااواك ان“ الهلوة فلوق

 نولمعتاعهللانا ا سايس كمىفدزف نآنسالو لسي فيسالب ب ىداعالا مارا ثثشأم اذا مودع 520
 عمطلاةلذم عاعتيرض ليوأتلا هإهأ ) ه) وداعد-1لك ىزاصف ط < ىوةتلاوريصلان ممكن :أنوامعتا ءوأو-ةوادعف . 7

 اومصتةب ناالا صرخ اة دكسمو

 سائلا نم ل.>وهيلطو هللة بعت
 ملسو# ءاعدملا ىلص ىنلاةعباتم عد

 توتيع ءايدتالا نول تعد وهنريسو

 ءاملعلا ىأ اوس مهرب سو مهتدس
 نلف نوئهادملاو نوسنابرلا
 اريش + لاب رقت نم هنال هورغك

 تاقغن عريش مث اعارذميلا برت

 تاذللاءاغ.تساىف تاوهشلا لهأ

 ىفنوغفند امل ثم هلوشب ةينا مسجلا
 ىه ميرلثك ايثدلاةايحلا هذه
 ةوهاارصاهمف ىوهلا ء ودع

 ثرحلاوه موو رح ثباصأ
 لاطبانمهسفن أ اوماط ىناحورلا
 لهأ 18 6م فاسنالا دادعتسالا

 نم واسلا لهآ ةذطامم نعةمحلا

 ةناطءاوزذ:اللاعف ثيدحلا اذه
 الامح مكدنولاب ال مكحنود نم

 ص رثعالاو كراك اف نو رمقدال

 معن نم اودو مكيف نعطلاو يكيلع

 هرخقمام نعام اهمامهتثموامندلا
 مك-ةمهول و مهتمه ةءاندل ووك ع

 تادهاحما نم متدساف امب او-رفوأ
 هراكملا ىلع ريصااور غلا مازتلاو

 مههاوفأ نم ءانغبلا تديدق
 قام وةدساغلا ومها ضارتعا

 دقحلاولغلا نمةدسا+لا هر ودص

 ةقغشلاوة+رلاة يحتم وبرك أ

 حاورالاركحانتل مكنوبحالو

 نونمونو حايشالالا- فالتاو

 0 هك هلك باك! ي

 0 0 هالاداه>وامندلا رن نم

 ىف ىتلاب واةلاي رودصأا تاب

 دسحلاو ظيغلاىفاهتومتارودصلا
 هللاننم ةمارك ة نس سس نا

 : 000 70 سهل لل 00000 الا 222 2222525252 ا
 نارك .نمناتفتاط تمهذا ماع عم“ هتلاولاتغالد ءاقمني :هوما يوت كله نمتودغذاو ١ نعطولاهللانمراكسن انس قالا نملودقو

 553 ناانينموماللوغ”ذا نو ركسشت لع هللااوةتاقةلذأ مثنأو رد هنناكرمصدقا هنونمؤملالكوتءلذهللا ىلعوامهيلوةشاو الث
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 رب دعت

 سيازيئاخاوبلة: ف مهتبكت وأ
 مباع ب وتد وأى ثم الا نمل

 ىامهللو نوملاط مهنا مهذعت وأ

 نارغغي ضرالا ىف امو تاوعسأا
 هللاو ءاّدن نم ندعو ءاشن

 نينمْؤلاٌعوبت تاارغلا( م-رروهغ
 ام ريع ووو ريع بع
 فتولاىف ةزجوىشعالاو سوو

 نب اىازلا خفو ديدشنلاب نيازئاس
 متغلاو فيقختلاب نوقاسلا صاع
 ورع ذاولا سكيب يمان
 سل ور ولهسو مداعوزيثكث او
 ماعط لا:ءلل فوقولا# لان نوقاملا

 وأ تود-غذا نم لديدا نال اه

 نائو.ت ودب وأ نيغصولاب قلعت
 امه لولاعللواولا نال الالشغت

 ءاغلل ب ةلذأ ٠ تونمؤلا ط
 مال ط نيلزنم ٠ نو كسل

 هدسعبامعم هداحال ىلس لوا

 مكسملا ط هيون » نيموسم
 قلعشلا ىن_هماللاقاعتل ال
 ه نوملاط زا عبر نيبئاةرصنلا
 م-ر ط ءاشا نمط ضرالاىفامو

 مهرعو' ل هنا ع هنا اريسفتلاو# .
 اوريصم هنأ ءادعالا ىلعر صا |

 اوريصنم/ناكلذ فالخو اوةتاو
 كإدأ نم تود غذاو هلوةهعبتا
 مول منا ىنعي ردبب هلام هند غلو
 ندعتسم نب ريك اوناك د
 ىلد لوسرلا م اوغلا الذ لاتقل
 اوناكردب مون واومز مما لسوميلعهللا
 اوعاط أ مهنكل نيدعتسمريغ يل ملت
 ىل_ءاولوتساواوباءفلوسرلا سمأ
 مظناا فرخ" هحوو مسههوددخ
 امناد موب راسكنالا ناودو

 ىلأ نبا ديع ماك بسب لص>

 باك دق هلو ىلعو اولا, فوطعم مالك اذه ملسموي /لاقةناطب نيقدان لاذ اخ از والهنا ىلعل د. كلذو قفاناا لوس:

 نيمّوسمةكتاللانمفالاة سم كد 1 ددع اذهمهروذنمئكولاب واوةتتواو ريصت نا ىل,نيلزغمةك الملا مف الآ ةثالث 1

 او رفكنيذلا نمافرط عطقبل ميك-1لازب زعلاهتناد_:عنمالارصتااامو هكبولو (هد) نئماط:ل وكل ىرشبالا هللا هإعحامو
 12 املا ه . .٠ ٠

 هد ضعءناك ناق دز واىدضعت هلل اوقف لحالا ل اذاهد ا.ةندلطفلحرالت روك نسلاقو |

 قذوبلةبااهاعح ضاع ةفتباتناك ناكلذ قوف ىثاانسلا ىلا هلوحالاو صو همسضقب أ

 هد_:ءنكسجب /نافهمتابنيعلا فو ىوذىلا اذكه مئامعاب رم ةعزحم هود م ةيناثلاة:بسلا

 نيتثاملباف ىلا اهاعكفت' ايووكلل اضي ًاهفعضأ دنع نك م تأف لياقلا ماعلا ىف 0

 1 رلااواك رمال هل اوذاذ_هفل اق هءسضغب دا ةندلس هلاهفعض ةئامعب رأ هل عد هد: ع نركب منأو

 صافشونمؤملا مأدنلا اوةتاوىسعب هنا نوملفتكلغاهتلااوقتاو هلوتامأو ةفعاضمافاعضأ
ة نوملغت لعل «سفهوعطأوهعك امنوأ هنك أ 4 هريسغ فوه ولك ان القاب رلا

 اوعسفتلل و

 | ةملع انث لاقد.ج نبا [يص أك هنانحفدولاناو هباوث نمهيف غراما وكردتو هباقع نماوختف
 اوكردت وهباذعنمكرذ اموت نأ اعل هنااوعبط افىأنوملغت اعل هللااوةنا وقح !نما نع

 اعتلوشب ( نير فاك تدعأ قلارانلااوةتاو) هلوقل, وات فلولا هل هياوث نمدبف غرام
 اهتددع ىتااهنعوك اناىمندعباب رلا كك اباهول هتتأرانلانونمؤملا هيأ اوقئاوسنمؤمالهرك ذ
 لجن 1 ىتءاط كرت وىرمأ م-فالخ يكناع ادعب مهلح اد ماول خر: ىف رك نم

 لولا ىل ةكنملارادتاع ىتل ان رفاك-الت د2 ىئلاراذلااوةتاو سانا نعتمس انث لاق

 اهيأهللااوعطأو هؤانث لج الذى« (توجرتمكلعللوسرلاوهللاوعطأو) هلوةلب وانىف

 لوسرلااو عبط أو لوب لو.رل هك م ٠جفوءا.شالا نمهريغواررلالكأ نمهنعإ اهئاسجف تونمؤملاو
 باح ال جوزعهللا نمةبتاعم الذ نال.ةدقواوذعتالفاوجرتا لود نوج رت ولعل كلذك اضيأ
 اه.لءتابثلاب اوعأ ىتاامهزك ار عاول تقدم ونهم اغلا نذلا لسوهيلع هنا ىلد هللالوسر

 ماع ل اوسرلاو هللا اوعبط او قدس انب !ن عدس مي لاقد_.جنءا امم ض كلذلات نم 1

 مول ىفىنعهريغ فو مويل اءكالذىف هر ري *» سم ىذأاب مسه أ نيح هلوسراوصعنيذلل ةم اعم توجر

 ضرالاوتاووهلا اه_ضرعةنسووب رنمةرغغمىلا اوعراسو) هلوةىل؛ وانت فلولا يه دحأ

 رسإمىلا ىنغي مير نمةرفغمىلااوةباسواوردابداوءراسو او هركذ ىلا عت ىنعي ( نيتها تدعأ
 تاوهسلا اهضرعةنجواهيلع مكتب وقع نعهوفعنم مماءاهيطغي اموهستج رنين رن ذ لع
 اهضرعةنحو كا ذىن_ءمنأرك ذضرالاوتاووملااهضرعةن-حىلاا ضب ا اوعراسو ىنعي ضرالاو

 تاووتنلااهضرعةئحو ىدسلانعطامسا انث لاقل ضفملانبدجأ ان5 لاقنيسللان رمت

 ىلااه_ضع,نايثلا نرقتاكعبسلانوضرالاو عمبسا|تاوعسلا نرقت سابعنب!لاق لاق ضرالاو

 تاووهلاباهضرعءف دوف ضرالاوناوجهعأا اه ضرعة دو لقا. ءاوةنحلا ضرع لاذذ ضءد

 ىفهباهبشت ضرالاوتاوو-لا ضرعباهضرءفصونم !:غصوام ىنعملاو عبسلا نييضرالاو عسبسلا
 لافاكوة داو س غن ثعبك الا ىنعي ةدحاو سةنك الا و<ثعبالو كلام ل. قاكمظعلاوةعسلا
 راقندلب يف قاف ماعأ *« ىلذب وز م 00 نيلتلا

 - يخلالافاكو ماعثرب دغىأ
 قانعلاب كريغس وىهامو م انانعلحا ارماعن ثيسح :

 تاوعسلااهضرعةذملا هذه هل ليقف لئسلسوهيلعهتلا ىلصهّننالوسرنأرك ذدقو قانعتوصدي رب

 م_-وهيلعةللا ىلصهننالوسر ن عراب الارك ذ ليال ني ءاجاذار ال اذهل اةفرانلا نناف ضرالاو

 ىلأ نب د دعس نع مشت نن ا نع دا ن مسمي ريحا لك بهو نم اانرمدشأ لاق سأول وسط هريغو

 نار

 نا نسل !نعرك' ذازا_هذاب بوس. هنا ىلعر وهب اوني _ مؤ اوس لوس رلاادغؤاة. الا كلت لثم كل ناك دق ىآانقتلا نيتئفىف ةنا جدا

 ئعدص كلذلاتنمرك ذ ضعنىلااهضعب مضاذاعيسلا نيضرالاو ع.بسلاتاوعممأا ضرعك



 ىدسلاو سامع .١لوةوهوذخأ5 معو ةاوفتازنت هَ , الادزهن ا ىلع ىزاغملاب ءالعلا اريك ؟ او بازحالا مول اها مزتناكوذغلااذه

 هرادكأ ل سو هيلعهللا ىلسهنلالوسر (ه10) نامت ءاعب رآلا مول دح أب اوت نيكر رشلاناىورإإىبأوممالاو عسب رلاوقسمانباو ٠

 1 موصل سوم للا ىلص شالوسرملا لقر هلوسرىخونتلا تمل لاق ة ص ىبأ | ىلع ن علرشأ ر

 نعلحرةغصعلالوانتف لةره بام : م سوه رل ءهنلا ىلصهلنالوسر ىلعتمدةلاةدعق د5 اريبك اذه

 ليللا نياق هللا ناحس ل تودملع لاىلصهللال و رلا ةفراناا نيافنيقتملا تدغأ ضرالاوتاو جلا

 نسق نع نام انك لاى دهم نجرلا دبع اذ لافراشب ندمت م رامتلاءاساذا

 ضرالاوتاو ىلا مذ ءرعةنح نع ناطخلانب رعاولًاسدوه.لا نماسان نأ با هش نب قراط نع

 مك ري للا

 5 1 جس تود 71727 1[ 0“ 3 يج

7 

 3 دا "م ارين 'تاهشن ىراط نع مل سمن سدق نع ةبعش اند لاقر فعح ند 6 لاق ىبأللا

 نافضرالاوتاوملا اهنضرعتنحو هلوةثد أر اولاةف هباهصأ هد_:عودول اسد نارك لهأ نموغن

 نبمهارا نع ةيعشانريخخأ لاف رفعح ده ان :لاقىناملا نبا الا دق ه اروتثلان ءاهلثمتعز'

 رغعح نم لاق ىسوم ندهادخ نخر ملس من س5 ثد د- لثكصرالاو تا اوعمسلا ضرعك

 رعىلادوهعلا نم ل_جر ءاجلاق باهت نب قراط نعم سم نب سدق نءش الان ربخأ لاق فوعننا

 نأ ءاحاذار اهنلاثنأ ] رآ 0 هلل اًعفراذلا نوكت نأ ض رالاوتاوع هأ ااه رعتساح نولوةب لاقف

 هنريسخأ /هيحاص هل لاةفةاروتلاىفاهلثا هنالاةفزاهناا وكي نبأ ءاحاذا لالا ثنأ رالتللا نوك

 نب رقغح انث لاق معنوي انرعست لاق مزاح ني دجأ وسد ا «لكت هناهعدهيحاص هلل َعف

 اهّصرعةفت>نولوقت لاف سابع نب اى باقكدلا ل#هأ نمالحر نأ ممالادب زب مث لاف ناقرب

 ناراهنلاءاجاذاو راهنلا توكي نبأ ءاحاذا ل بالا ثن.أرأ سابعنب | لاعفرانلا نناف صرالاوتاو سلا

 ضرالا ودا اوهسلا ضرعك ا متل هنا نيقتملا تدع هاوقامثو ل.ل ثوك

 , وهدود_>اودعتب ملف مدسهامو مهم اعف هرعاط افهليااوعت انيذلانيقتمال هللااهد عأ عسيشلا

 لاققعسان |نعّملسس انث لاقد_.ج نبا و هوعيضيفمهيلع <«ة-بحاوىاو رقد

 ءارمسل ىف توقف نيذلا هوب -فاذك ل-> ىعي (نينسسهلاب<هللاو سانلان ءنيذاعلاو ظدعلا

 ام'هنلال يبس ىف مهلاومأ نوةقنملامهونيقتمال ضرالاوتاومدلا امذرعىتلاةنجلا تدع ءارضلاو
 هنافءارمسلا ىف هلوةامأو هللا لس فداهعلل ضوهنلا ىل+فعضمةب وةنىفاماو باتت ىلعهفرص ىف

 قدهملا وق.ءسضلا هاصأ اذاءلذو رضلا هياصأ اذا رمد وهنتالف :رمصدلو مهل اود ند .رددمءارذلا و

 سايعن | نعي نعى أ ىث لاقىمع ىنث لاقفأ ىنبث لاودعس يدم انئدط هشع
 فصول اة زان ا هؤانث لحري_تافرمسلاورمسعلا فلوةب ءارضااوءارسلا فنوةقنب نيذلا هلوق

 نيمطاكلاو هلوةو هل..سف :دى_ثلاوق ضل لاح ىفوةعسلاو ءاخرلالاحىف هلام ق غن اوهاتث ا نملاهتفص
 نمهسغن ظشف هعرجت اذا هل .غنالف مظكهنملوشي مهسوغن ءالتما دنع ظرغلا نيعراجلاو ىنع ظ غلا

 هي شيش سس سس سس

 2 ِ_ ع

 ماذاةي رع هلا تمظكهنملاق ؛ هةنركلا

 2 نر دا ده ةارو“ ١ نم هل“ :.تءعزن مهللا اولا ةفراهنلا توكي نبأ لبللءاجاذا منو لاقرلنأا نأ

 ْ اولاقف لالا توك« نراهنلا هاجاذاو راهنلانو كب نب, ليال ءاجاذا مرار

 ىلس لاقو مهتعانم -ًادقانانوراال | 100 ع هول اسفر عاوت نيذلا طهرل ةثالثلا ىفهوكب رعنعباهش نب فراط خ نعرحاهم

 5: ارورسوةرمسمصالا اذه رس مهو نمردصمءارسلاو شرعلاءاخرو لالا ةرثكت رورمسلا لاس ىف ىنعن

 8 مظكن :كلدلدمأ او اهاط نءاهراصتقاواهطاغن ا ئاكتسائاشما عقدا ى ره امىضع نأ

 نا حادقلا هم موش يع 0 0 | ل اوةهنمؤأب حواس عاما مناك اذام وظكمو مو ماظكن الو ءامْم

 نبهتلادبع ل سوديلع هللا ى أءدو

 هراشتسافاهانق طقهبعدبمو ٠ ىأ ا

 لور ايراصن الارتك اوهننادمع لاف ْ ا 3 .ى :
 200 1 : اهذرعةنحيىلا قوعدب تدك كناوه اذافةد واعماولاق ارد ىذلا مكماص نمتلق لاق هراسا

 مهلاجرختالو ةنيدملابمفأ هللا
 الا طقود عملا اهتمام رحخامهتناوذ

 انيصأ الاانملعاولددالو انمراصأ |

 ناك مهعمدفانيف ثنا وفيكف هنم
 اولد ناو س <رمشب اوماقأ اوماق ||

 مهامرومههو-وفلاحرلا مهلتاف

 اوعجرناوةراجخاب اببصلاوءاسنلا
 لوسرابوهضعبلاقونييثاخاوعحر |

 تلك الاءالؤ_هيلااذد هب رخآ هللا

 داود ارا لسوميلع هلل

 2 عمران قيس تاك

 عردفىد,تلدأ لقاك تنآ ارو

 نأ مب ارت افةن.دملا تلواقةنيص-
 لامر لاعفمهوءعدوتن دملا,او ب37 ْ

 مهمرك ًاوردب مهتناف دق نما نم
 ىلاانب ير أرحأ م ول ةداهشلاب هللا ٍ

 هيلعهلنأ ىلص هلا اولاز 2 مفانئادعأ ا

 الكمال رس راق ل 2 م ا

 اولاقواومدن ه«:مال سلدق هوأر | ىءاط أ نإ كلذ ىأ ن .ةتمالتد-ءآضرالا وتاوعدلا اه رعةنجووكب رنمةرغغمملاا يرو
 : || نيمطاكلاوءارضل اوءارسلا ف نوةغني نيذلا ) هؤانء لج هلوق ليوان فلوقلا و كوسرعاطأو

 هللال وسر ىلءريثئانعنصام شن

 تب ًارامهثنالوسراب ماصا اولاقف

 هتمال سل. نأ ىنلىجش اللاقف
 ةعملا مول رف: ل تاق ى-اهعضيف

 . نماولاهةنب لملا نمةعتلا:الصدعب

 نم هلوقيدار ااوهو ةن اعلزخم

 هنأ ىد>اولاو دهاك نع كلهأ

 جبصأ هللا ىكاهيلح ر ىلع ىشم

 هنادكأ فدن لعحو لاوش

 ىلاو هركسعومرهظ سو هبل هل ىلصلعجو ىداولا ناسف هلو زن ناك وحان لاما راعارخسال ) عجار _ رب رحناز سس م (

 اون ا :هباتال لسو هيلع هللا ىلص لاقامة ارو نمانوتاءالىتح لبنلا,انعاو عدنا ها لاهو ةامرلا ىلءريبح نإ هللادبع لسوهباعهللا ىلصرصأ اوددحأ



 ١ مه هيوم ومس ع مثفاصعو ؛ناسصلا ا ط ؟لاقونئللذهملع قش ىلأ

 مد ا او اومز.ما م هوب اعاذا

 ريصيف منوعيتتسلفاومز حا ءادعأ

 هللا لصد ترك ذام فال ىلءرمالا
 ناعب رغلا قتلاالف لسوءيلع
 ديس بع وقنادر ةتورداق مهن مات داو هما, تسلا سائلا ثاثب ىأ نب هللا دنع لحنا

 1 ان لبس ان صاك ا ون ونسحلامهامبنولماعلاو ضرالاو مالسالار كسع هاج تاكوانسفنأو
 ىأ نينسللاب< هاو سانلا نعنيفاعلا ودب الاءارضلاوءا ىلاق نوقف نذلا قدم“ | نيا نع

 2 ####]#]#]“؟©؟]؟©]©“]#] ]| | ]#“]ثث|]|]#]“ثثتث]#]#ث#ث#>ث> تصل يب يمس تممسسم

 مئاظكلاهايملاىرا ل.قهنمو ترا نمّن م ىعمظكو مف نزحلا مهام ءنض هاو لح وزعي

 0 اعلا اس 0000 00 00 5 6 54 0

 قف نيسجتو امعسست ل.ةواغلا

 هلوقةداتق نعدبعس انث لاوديزب انث لاقرش انثدص هبل عن مسح انو تاسحالا كلذو نوكرمذ ان اكو ةثامعبس نءوك

 مودي: سلات هلاو سشانلان ,عنيذاعلاو 1 غلا نيمطاكلا ءارضلاو ءا املا فنوقفنب نيذلا تالذ 4 هللامهاوقو فال 1 ةثالث

 ا 0 بسأ نو 0 رس ا امله كل نيكرش لا اومزه ىدسح

 دسيعإ ىءوم مده مولط مثنآو ظرغمشن 0 عر ةعرجلامدانبااب هتلاوةمعتف || ىلاعثثا تاكوموقلاما رمااوأر

 | هلناكنممه.لةماإ .ةلامولل هد لاق نسا ا نعءاج روبارركم 15 لاورش نيدمح انث لاقنجرلا || ءذهن وك: تأ اوعمط كإ ذب مهرشب

 انثص نينسلاحللاو سانلا ع نءزيفاعلاوة . الاهزهأرق اة ءناسناالا موقد انفوحأ هللا ىلع 1 اوءاطفرد.ةعق اوك ةعقاولا

 لهأ نمل ->رنع ملسأ نبدي زنع سدو نبدواد انريخخأ لاق از رلادبعانريحخأ لاق ىح نب نسحلا || 1 | اوغلاخو عضوملا كِلْذا اوكرو

 هيلعهللأ ىإسص ىبذ لانا ام 00 أو ىفةرب ره أ نعهلمع ءنعللادبعهللاقب :ماشلا|| | 10 « لو مل سوهيلع هللا ىلص لولا

 ف لاق دعس دج مس دج اناعاوانماهللا» الم 00 وهواظمغ 5 نيل 80 5 هرفط نأ
 ال ا

 بح هنناوىلا اخ 1 هلوة سامعنءان عويس نعش ْئى لاق ىع ع لاه ىأ عمدللا م هك رث ىتمو هلوسرلو هلي

 مارحت اك هنا اوعقوول مالا ف نوض نورفغن مهاوبضغاماذاو هلوقك اظغلا نيماطاكسلاف نين دا ا

 مك-نملضفلا اولوأ ل" ًارالو لوكس انلان ءنيذ اعلاوهللاه>و كلذ, نوسعلب توهعب ونورةخذ || ىل_ءاوركؤ نيكرمذملا بوق نم

 نمو هوطعتالن أ ىلعاو قتال وشب مكلهللار ةغ نآن والا ىلاةعسسلاو لوسرنع ءركسعلا قرغتو نيم سا ا
 اوةعاوأم_ثةقفتلا

 0 ا الا 00 ِظ 0 1 هللا

 اواعفاذانيذا اوءارم .ذلاو مارس نيققنلا تشتم كدا يكس سو ةلامقلا نة انارادق لو-رهجو محشو ارخأىف وعد

 اهضرعةندوهرك ذىلا عت لاه نيذلا نقتل اة سن «نوعنلا ذه عج وةشحاف ترسكو لو هلع هتنا ىله هليأ
 ضرالاوتاتلا

 نعناملس نب رفعجانريدنأ لاق قاز رلا دبعانرمخأ لاقى نين سملا ايدك نيعتمال تدعأ
 هللا ىلص هنودةحلط دب تاشوهتيعارو

 اع رغلانيمطاكللاوءارضلاوءا اممملاف نوقشت نذلاة الاهذهأرت 5 نسل |اتعج» لاق ىنانملاثداث

 ىعورك وبأالاهعم قبب لو ويل
 ةصلاتعقوودعسوة هل طو سايعلاو
 رثآ فرشاة لتقادمجنأ ركسعلا ىف

 ىنا!لاقند#« موةلا ىف لاقون امغس
 ىف لاف هوبستالإسو هيلعهتلا ىلص

 8 ويم اللاهف ةفاعق ىلأ نبا مولا

 نالاةفراطللا نب اموعلا فأل اق

 اوناسالءاحأ ارناك واف وأتت هالو ود
 ودعابثيذك لاقذ 00

 ١ لاقفكب زعام كلهننا و بأ ؟ هلبا

 نقلوا لاقلجأر لعأ تاواوقلةلوش ماواققهوبسحأ م سوءلعدتا لص يتلا لاقت لبهلع أ لبه لع زيت رم ناشسوأ
 ردب مو. مون ناغسرلا لاق كل ىلومالوانالومهنلااولوةلاقلوةناماولاقهوب.حأ لسوءلعدتلا ىلسص لاتف ملى ءالو ىزعلاانل نايس

 هليااور ذمهسفنأاو ط ط 1 ةشحافاوأ فاذا نسذلاوأر قع نينسحلا < هللاو سانلا نءنيفاعلاو

 دنجنإا ناد هيت دكا رسر كعنل نيدعتلا نذهنالاقفنيلماعلارحأ كام مج وفذلاورغغتساف

 تاينذتاذهلاق مه- سغنأ او طا وأ ةشحافاواعف اذا نيذاا ودها نعرر ودنمن عرب ح ا

 اذائيذلاو مالكا نع مو لو ربا شبص ىدهف ةشحافلا ام[ نذوهسفنأ اولطوأتئذ ةيصاقلا

 هلا شمغلا لم" اوه :3ل-وْرح هللانذأ ا. عةدرا انا ةديقلا ةلعفلاةشحاغل ىنعموةشحافاولعذ

 هيدارب لوطلا ش ىداع] هنالوطلا ُّط رقما لب وطال لسد .3 همه ئه هلك ىفرادعااودخلا نءعجورخلاو

 لبقو شح اء تاكد تلاريس جبشلا مالكلل ل_.ةهنمونستسملار ادقملا نع را لوطلا حبق

 نمرك د انرلاا هم ىتعم عضوملا اذهىف:ثحافلانالقوهثعقن قطناذاهمالك قشفلأ هيماكتمال

 رباحن عدا ن ٠«.عذاج انث لاق نام> 1 لاهم _ظعلا دبع نب سايعلا انئص تالذلاق



 :لاىفانالتقءاوسالاولوف لاق لوقناماولاة هوب. جأ لوديلعهتاىلصهئلالوسرلاشفلاص»بردلاو ٠
 (ه9) ماقودعتىف عستادتوفقاومو نطاومىأدعاشموهبفهتلزث أ الزنم هل تآويوالزنم هنأوإ 7

 ري سغتلاىلا عجرنلو رازلاىفك الئقوُ
 سل ؟ال سس لى[ [ه--2222 م ششُسُشُُْْس م يو سس مس سس ناكملاىف ماع اودعقملا لهعتسا ىج

 هلووو ورصد عع ىىلا عت هلود 5 طابسا انث لاقدجأ انث لاقدمح ايي ص ةيعكسلابر وموعلا يْرلاق 2 اهاواعت اذا ىدلاو كر م ٠ 2 دش 0
 مه سفن ب اول عف هب نعي مهسغنأ ١ واطوأ هلوةرانزلاةةش-اغلاامأ ةشح فاول اذا ن دلاوعدسلان <

 هباهلاومح .هاامهللا ةيسبصععم نم مهم وكرذل ذنماوأ عفى ذلاوا ماواعغب نأ مسهل قي ناك ىذلاريغ
 اوأع فاذا نيذلاو هل و5 مهاربا نءرو هنم نعنايغس نع لأ انث لاق عيكونبا نحرص تو

 اورك ذكلذب ىنعنهللا او رك ذهوت وملاظلا نمسحافغلاو ةشحافلا نم ملاظلا مهسفن ا اواطوأ ةثحاف

 مموزذ مهلعرتس نأ ممم راولأسفلوقب مج وفذلاورذغتس اف ابا مهتيصعم نماوت ام ىلع هللا دعو
 ابك ارنعوةعبى أ بوف ذلارغغب لهولوقبهنلاالا ب نذل ار غغن نموابمل ان وقعلا نع مهل هعقصإ
 اهويكووتلا مهتيصعمواه دون | ىجل اممم وثذ ىلعاو لول و اواعفام ىلعاو مدل و هللا الا هملعاهركسيف

 اهنعىسهنلاب مدقت دق هنا نان ولعب مهواهل ءماقما| نيدماعم موت ذ ىلعاو وة /لوق نولع مهو
 تناك امتانمأ اهرسد واه فب اصوصخ تازثأ ةبإ الاءذهنارك ذواهكر نمةيوةعلا اهل ءدعوأو

 ىنث لاقنيسملا انث لاقمساقلا انثمع اهموفذفءالبلا ملغع نمهيتنخم ل_ئارساونب
 اذااوفاك انمهّننا ىلعمرك أل .ئارمساونب هللا ىبناب اولاقم مما حاب ر أ نب ءاطعنع رسب! نعوباح

 لوسر تكس لعفاكيفنأ عدجا كنذأ عدجا هيارة بتعب وتكمهبنذ:راغكتعصأ هدأ بنذأ
 تدع ضرالاوناووسلا هذ رعنجو مك رنمةرغغمىلااوءراسو تاز ل_سوءهيل عهّنلا ىلص هللا

 لوسرلاتفمم وفذلاورغغتسافهللا اورك ذمهسغنأ اواطوأ :ثح افاولعفاذا نيذلاو هلوق ىلا نيقتمال
 نيسحلا انث لاقمساقلا نط تاناالاءالؤهأ رف كلذ نمريذ كرمسأالا مسوميله هللا ىلسهّلل

 ون تناك دوغسمنء لاق لاقناعد_>نءدب زئء ىلع اذث لاقىديعلاةفءاشزن ورع ىتث لاق

 انا مص ةب الاهذهكل ذنماريخ انيطعاف هتراغكو بنذلا هناب ىلعاب ودكم حصأ اوينذأ اذا لمثارسسا
 نموتازنال لاق ىئانيلا د اث نعنامجأس نب رهعج ان لاف حد اون ىحي اني لاقد_جنا

 د_,عانريخأ لاقى نينسملا انئامع ةي الاهذهنماعزف سابا ىكيدسةتلظ وا ا وسلمعب
 هذه تزن نيح سيلبا نأ ى ساب لاق ىنانبلا تبان نعنا_ىلس نب رفعجانرم أ لاق .قفازرلا
 ع اين لاو تملا يديم لسرص كع مهسفغنأ اولطوأ ةشحافاولءفاذانءذلاو ةبنآلا

 نب ىلع ت عملاق ىنةثلا لق عىلال آ ىلومنا ناممَع ثعمجلافةبعست انث لاق رغفجوا
 لوسر نمثعو+ اذا ت5 لاق ىلع نعءاسعسأ نا واءامع+أ للاعب ةرازف نهل> رنعددح هع ر

 نعرك, ولأ دسصو ركب ولأ ىنث دف تعفن نأءاشامع هللا ىنعفت أيش لسوهيلع هللا ىلصهّنلا
 ىلص:مم ًاضوتي ما هنذ بنذي /سملاقهبسس>ًاوةبعشلاقدبعنماملاق لسو<.لعهتناىلسص يذلا
 هب زع أوس لمعت سنيتت الانيتاهىدجا ا رقوةبعشلاقوبنذلا كلذل نار فغَتسس مث نيتعكر
 لضفلا انثوىأ اذث لاق عسيكونإ انادع مه_سفنأا اولطوأ ة.حافاوأ عفاذا نيذلاو

 ةسعبد رئي ىلع نع ىنقثلاةريسغملا نب نامع نع نايس ورعسم نع عربكو اذن لاف صما نبا
 ىلصهّنلالوسرن ءتعمس اذا تنك لاق بلاط ىبأ نب ىلءندى رازغلا ملا ني ءابم» أ نع يلاولا
 تقدمى فل اذافه:ةلق» اهريغهنعىن”دحاذاو هن .ءاشاعهنبا عفن امي لس وهسيلعدللا

 مئاينبنذي ل جر نمام م سوءيلعهللاىل_صهتالوسرلاة لاق هنأر كو بأى دصوركرلأ ىنئدحو
 نا ريب رلا م هل ارفغالاهللارفغت سا وىلدب 9 رخ الالاق و نيئعكرا مهدد لاق ىلص» 5 اًض دوس

 لاق هنا بلاط نأ نب ىلع نعهدج نع همدخأ نع ىربق ملال رع #س يأ نب ل يعش نب دعس ىنث لاق راك

 | صدم لوسر نم هعم وهل هللا ىلمسقي نأ هتلاسالا سو هيل عهنباىل ههنا لوس رنعدحأ ىنثدحام

 نمكأ ٌكماعم ندم وقت نأ لسمو

 هّنل !ىلص هنا لك ول مكح عذوم
 ىاودش نأ مهما مل“ وهيلع
 تبشاهعاولةتنبالو ةزكمالا كلت
 نلئاقملا نأ لفح وكلذادعاقملاب
 ىلا :.عملا ةزكمالا فنودعسقي.دذ
 ازهلفاوموةيفودعلامسهقالا نأ
 :قاويديعاّمم م تارملا ثلة تيعع
 عر اخ ملع ملاوقال عب“
 / موقعا ىفناك هناانيباناف م:اينو
 ناتفئاط تمهذا قفانموقذاوم
 وش راصنالا نص نام امسح جنم
 نمت ثراسونب وج رزسملا نمثل
 الث نان احانلا امهو سوالا
 رهاظلاو روذلاو نيجلا لشغلاو
 اهنكلو ةاضءةع رع تناك امانا
 واحال و سن بند 06

 علهلا ضعي نمةدشلا دنع سلا
 اهدرناو مذ اهحاص اهدعاسناف
 لعفاع سارالفريدلاو تايثلاىلا
 اظذع مكلعلا هنأ هب واعم نسعو
 قىل-ر عضأ ندكدةف رعستلا
 الا ىّث اف نيقصوم هول باك را

 ارعش هيانطالا ندر لوق
 تشاموتأ ثجاذااهل لوقأ

 ىح م وأ ىدمحت كناكم

 ضغب مل مهلا كلذ نأ ىلءلدياسمو
 هللا اوىلاعت هل ]وق ناس مءلاد>ىلا

 تنئانتع زعتناك قواه هلو
 هتلاودار نأزو وهنالولا اهعم
 امهلافامهمأىل اوتموامه هرمصأت

 ىلعوهللا لعن ااكوةءالو نالشسع

 لكوتلاونونمؤملا لكوتيلذهللا
 اذا نالف ىلا هسحأ لكو نم لعسغ:
 1100 و سس سا سمج هلو ١ و هيلع هتباغك يرجع

 انف :رباح نعت إ ذب هسقن نع عزرا ف رمصنت اوهناىلع لك وتلابدف اوهو ركم نم هل ض رعلام عقدي ن | تح ناسذ الان ىلا ه .راشاهبفقو 0
 0 لاو كلذ عمون صصلا ىفهاب خا امجلوهتلاو هللا لوقل لزخت ملا هنا ىنرمسااموةملوندوةثراحون:ناغت اطلا ن# ناَمْغئاط تمهذا تزن



 ءسءاهنأ ىدتاولا نعني دملاو ةكمنيبام هناو ودبي هنلا رص دّشاو رثسلا كاذ دم *نآانلز وحالوامماءرّتسوامه رك ذي هللاثا ءازعلا

 ممن ىلع لديل ةرثك ال ىذلاءالذالا نودْلَةلا عمك ها امنا ةلذأ متن آو هلءاملا كلذ ناك لحر 600 .( مل أبىع« هنا ى علان عوهدسعل هال
 اوناك مهتاذيدارملاو اه ا د97 هه سس سس صصص

 راسن ا اضاددعلا ىلبلق

 ةلذلاب نعن ملون 1 يل ناكدق هلوق

 ةهزعلاهلنو هلو هرعلاض .ةنائهه

 دارااللعلوأ نينمؤمللو هلوسرلو

 فونيكرشملا معرف ةلذ أ اوناك مهنا

 مهحالسو“ مهددع هدأ هدافتعا

 اهتيزعالا سرتول نع كتب

 د_:اوناك ةياعصلا ل_علوأ لذالا
 ةياغفةكم ىف راغكلا اودهاش

 ثقولا اذهىلاوةكوشلاو ةودلا

 كئلوأ ىل_ءءال ةساوبهل قفغتاام

 فةقاب مهتمه تناكفراغكللا
 عمتابثلا ىف هللا اوقتافوهسوغن
 تبسي نوركشت عيا در

 2 مطرب 1

 ىرخأةمعن مكيلع عذب هللا لعاوأ

 عطو هركشلاعضوفا هنو ركشت

 نينموملا لوةند دا هل بس هنالماعثالا

 00 رسما فاتح

 ىلماعلا توكيف ردن مون لص
 دحأ مول لصحوأ رص هلوقذا
 لوالاوتودغذا ع نمايناثالد,نوكمف
 مالكسلا الزب رع الود

 ددعل اوددعل انال اوردن ةصقب لصتنم

 ىلاجاشحالا تاكو -فأ اردن مول

 نانعىور ىناثلاورثك ] اددملا

 لن اةموىدقاولاو ىاكلاو سابع

 ردب موب ددملا نال قدما نيدو

 ىلاعت هلو ةلةكتالملا نمفلابناك
 فأكل بادساف لاغنالاةروسىف

 هَ ”ال”تودتكت "املا نم فلاي مد

 ةسجلاو رامز و ىلا

 مفلاب اودمأ مهاب تحأو قالا |

 ممفال 7 ةثالث اوراصف ناغل ادي ز

 ةسجاوراصفنارخ 1ناغاأتدنز
 ةثداشب د م. رودعنأ عضتي نلأ | ىل دق من ىلا .اولاعف 1 هلملا نمسلاب مكب ركدعنأ .ةكمنل ا مهللبق هنأ 1 1

 انى رباع مسوميلءهللا ىلسههنأىدر5وهدفال ١ 1 ةسمخ مب ركددعاو هنتواز ريت ناوهل لت ىلباولاهن فال 1 ١

 هللا ىل_سهّننالوسر نأركوفأ ىنئدحمنعهنلا ىضر ىلعلا# بذكمالناكهنافركمأبأالا لوهيلع هلل
 هينذنمهلنارفغتس و نيتعكر ىلع ٌاضوتءفدينذرك ذدنعموعي مابنذ بذي دبع نماملاف لسودبلع
 ل_هأناك كلذوف: وهل. وان انساكهناف مم وفذلاو رفغت_ءافهتلااورك ذ هلوقامأو هلهتنارغغالا كلذ
 ةشسدافاوأءفاذازءذلاو قص« يأن با انث لاق ةلش انث لاقديج نبا مص نول اوي لب واتلا
 اهلاو رشختسساف مهملع هللا مزحامواهنعهّنلا ىس -ماورك ذد عم مهسسغتأاو ًااواطوأةش>-افاونأ ناىأ
 هلبقدالو ع وفم هنلام .ناقهللاالا روفألار غن نمو هلوةامأو وهالابوفذلار ةةنالدتأ | اوفرعو

 .اماف كود الاد ًارادلاىفاملث اًعلالوةكدحهعمو ةركد ناك اذا هلءقامهعامت ايالادعبام عقراسماو | او

 هللاالاب وفذلار فخ نمو هلوق ىف هتاصب نمو ب هنلا بالا ىف مالك_لاهحوناف كابالا موقلاماقى.ةاذا |
 هللاالاد>؟ !بونذلار ةغباموأد دان وثذلار هعل لهو مالكلا ىنعمنالاعفرءاساغ كلذ تافةذر م

 نافن واب مهواولعفامىلعاو رصن لو هلوقامأو هلل ىلعالمالك-لا ل وان ىلعهنلا نمالا دعبام عف ةرف |
 لعا اودي كلذ ىنعممهضعب لاقف ةماكلاهز_هىجعمو رارصالال ب وان ىفاوقلتشا لب وآتلالهأ

 انثدح كلذلافنمركذ هيمهّنلامهغصوا5 اورغغتساو اودان منك اوهياعاووةب لو بوفذلا نماوثأ ام

 رارصالاوك 00 اولا رصنرلو هلوقةداتق نعدرعس انث لاقشزب انث لاقرمشب
 بنذنم نوب وثب الو مهلعهللا همرح مارح نع هللا ةفاختم هاد الايدق كوتاملاو رمدملا كادت

 انريس أ لاق فاز رلادبعانرم شلاق ىح<يس نسما امرئدع كلذولع مهوتوملا مهانأ | تح هوناصأ

 ةفاح مهاهن : المنا ىصاعمىفال امدقامدق لاق نول هواواعفامىلعاو رصن مو هأ اودى ةداتق نع رمعم

 هوو معاد رصر لو قدا نع ةلس انث لاقد.ج نا ايدص هنا حأ مه ءاجىت-هللا

 ىنعمنو رخآ لاقو ىل رفكنمهياول عاف ىف كرمشأ نملعفك ىتيصعم ىلعاو 2: ىأ تولع
 تازرلادبعانريخأ لاف ىىع نب نسملا انئص كلذلاةنمركذ هباومهاذا بنذلااوعقاون )كلذ
 بود :ىتحرارص !اينذدبعلا ناس !لاقاولعفام ىلعاو رصد ملو هلوق ىف نسما نع رمعمانريخأ لاق

 لحو زعدللا لوةىدهاعت نع عيد ىبأ نبا ن حاوسدع نءعمصأعونأ اذث لاقور عز دمت مدع

 لرتو تنذلا ىل_ءتوكساارارصصالا ىنعمنورخ لاقو اوعقاونمل لاق اوأ عقام ىلعاو رمدد لو

 طابسأ انث لاقلضفملانىدجأ انث لاقنيسللانيد# انيثمع كلذلاةنمركذ راغغتسالا
 كلذ لاوقالال وأو هاو هرةختس الواوتكس ف اورص, امان ولعت مهوااولعف أم ىلعاورمدن موىئدسلا نع

 لاقنملوةل ىنعمالو ةنمةي وتلا كرتوأ ادماعبنذلا ىلع ةماقارارممالا لاق نملوقاندذع باوصلاب
 لاعفتنذلا عقاومبنذلا ىلعرارصالا ران حدم للجو زعدهللا تالهتعقاو ءوه بنذاا ىلع رارممالا

 موهقلاالابونذلار ةغن نموم م رفذلاورغغتسافهللااورك ذمه_سغنأ او !طوأةش>افاولعفاذا نيذلاو

 هحو راغغتسالل نكمل هاراهتعقا اوعارصمبنذلا عقاو !اناكولونواغ مهواولعفام ىلعاور 7

 هسعقاون لبن ذنمراغغتس الا ف كلو دنا ارعتمدو وئلاوهامعاتنذلان مرافعتسالانال موهغم

 نيعبس مويلافداعن اور غغتس !نمرص  املاقهنأ ا ىلا نعيعوردقو جوميحانم

 نءعدقاو :ناممعن ء ىلا لادبجلادبع اذ لاق ىببدسلاادب رب نب نيسحلا| تالْذ مدح ةله

 مارصبنذلا عقا اوم تاكو سو هيلع هللا ىلص نا لوسر نع ءرك ىلأ نعركب لال وم نعةريصن ىأ

 ىهتناك اذابنذلاةعقاومنال ىنعمة ص نيعبسس مولا ىف داعتاورغغتسسا نمرصأ ام هلوقل نكي

 لتاقمسالث 00 نعل ا زبالف رارصالا

 ناكل ذب موأعذ هبا تمد مزج هم :ذنمرغغة ىلا نر يخلا اذه ناب ادةواهري_ةىبعمالوهنم هند و ا

 رارمدالا



 اودمأردب لهأ لعل اضاوشنحلا لف ثاثاونوكنأوح رآ كاقلاقرع :اولاقةنملا لهأ ثلئاونوك- نأكرسأ لاَ معناولاقةنجلا لهأ عبر
 ناراغكلانأب هلام هلدعوت مكددع )1 1( ناقل ,بلع اذ قسراوذاغنب ا شن رقداد هاذي رب نيكرم 0 موغاب ممفلاب

 0 دعنا اره ار الرس 1 0

 7 نسم 07 ١ 39 5-3 ول“ -. .

 نع اوف رست ليددملا لذ اشد رف م 0 0 0 عنف 0 اوبنذأدقمسمنانول يم هوما مهشعي لاقف
 .٠ - 5 عش عر

 وعلا ش رقتعزم مهغلب || | مماوبنذ ادق ممانواعيثنولعي مهوامأ ىدسلان ع طابسأ ان لاقلضفملانب دجنأ ان
 فلالا ىلءةداب زل, نيل ملادادما | / '

 الأ رد مو اوناكراغكلا نا اولا هدابع نم متيناع تمر ادعوا ةلرلا تولت مظورو علان الا انث لاق دجنبإ انثص
 هنبا لزتاف مهنم ثاثلاىلعنومل-ملاو كشاوأ) هلوق لد وأ فلولا ُُه ناوصلاب كلذرواذنايبمدةتدقورفعح وأ لاق ىريغ

 30 3 كيرالا عال 9 م 0 1 5

 رك ذات رهغشو كالا 2 ممجأوت ىعل حز قطو اه 1 «لاث ميغا

 ىلع مهلو مهب نم تقلا م لع وير كوع هبا نحاس ءاوخس لوخل يجر سرس ا
 ىرج لوقب 0/1 ل اوعاط |ام

 هده ماعملا ىخاد ىعبابف ندا مهلا ماض ىلع مهاءزتاهلفاس فو رامنالا اهراصمأ لالخ

 نا 4 2 3 اهغصوىّتلا تانحل اهني نيلماعلاءازح ار متو عت نيله رمق متواوخموو ا تانحلا

 راهنالا انت نمت تاو نوب رورة ةقرط ككل لا نحلل كت لاق لج

 - مق نم تالخدق) هلوذ لب وان قفلوقلا ف نيع.طملاب اوت ىأ نيام ءاعلارسأ مواهيف يدل

 نمتاحخ دق 0 رك ذ لاعت هلوقب ىتع (نيبذكملا ةبقاع 2 .ك اور ط2 اف ضرالاىفاو راسو نس

 داعموةوتك ن هيناعالا لهآ اود راك ارمشعمأب عك 1 نا ىد تفلسو د تادف نكس م

 كلذ لاف نمرك ذ نادينا ارسل ار كلذىنعمنورخآ الافو أو رذغتس لذ

 ةثالثلالعح نأمهدسع ومئاضنأ

 اوريس مناف ال !اةسجنى ال الا

 بت انه ناب تبدحأو اوعتاو

 نافل لعبلغبالمنكل و نرسح

 لامع لاماولات كلذكسالا نوك.

 وهدحأأ مولومهروذ نم ع رئابو
 ردب مولامأءادعالا مهمتاي ناك ىذلا

 ناي بمحأ اوءادعالاىلااو هذ مهف

 نا ردي مولا اوعمسامل نيكرمشملا

 قسيفخغلا ران ريسعللاو طرعت دق نءعقو مهمقأم ريسريس تالثم عل نئس مكية مالا فالس ع نم مهري ريغو طول م وقود وهمودو 5 ا هياعضأو سو هيلع هللا كصلوسرلا
 ىنلا اوهضصتو ارعنجاومججولق 5 0 00 00 ماب م 5 00 دا 6 نم 5 د. مهاباجباردتسا بيكا لهأ لاهماب مسولااواسرأ دلال

 ةرقاعناك ف رتسص 0 اة «ضرالافاو يمال هدعيو 1 منكر ف ى 3 م

 راق فال“ [ ةسمخت ا دع للعنايه ايقاع نذل مالا فيعمل فلا تو سر رذ وه لرش نا 2

 ةصقرك ذىلا ع: هناومطنلا هو ممي ذك ةبقاعتاك فيك اور ةزاوىدناددو نودحاملاو وسر نو ذكملاءالؤهمءلعىذلا لم

 لك رزءاذهللا ىلعو لات خدسأ || تلدأن مىناادان اكل ذدنعاولعتف ى ىينادحو مهراكناوىرصأ موفالح نعديلال ؟ىذلاامو ئادنأ
 لكون نوك,ن أ بحى نونمؤملا تلجأ ىذأا هلأ بالا غابمل لاهما وجاردتسا ىهامادحاب هبادص أودت ىبن ىلع نيكرسشملا نم
 مددعوم ذذعةرثك ىلعال هللا ىلع وأمهلع هنو علا لمعت ع نم مةأبقاو غاس يذلا مالا لاح< بلال ؟املثمىلا مهلاح لو: تأاما مم مهل
 لذ :ًاورداههلل دوز كلذلاةنمركذ لب وأتلا ل هألاق تالذىاناقىذلا اوتب و ىلوسوعامن او ىتعاطىلا اومشد
 ا 0 5 نس مك امق نمتلح دق هلو5 ف نسا نعدامع ا: لاقركوبأ انث لاقنانسزم دمي 0

 1 اوفاح كلذا اوعوم

 ةس+ لازنا مدح اة صق ىلاداع
 نا طرسشست اطو رشم ناك ىالآ ١ فيك اورظنتف نيرا ملا نيبذكسملاة.ةاعناكف يك اورظن اف ضرالاىف اوريسف
 نعاو ريصن ل مهنا مئاوقتيداوربسي لاقورعزيد# م رج ل وزعهنلابذعىتلاممالاو حلا موقو طول موقو حرف موق هللا ب را
 ضمااوسغلاخ لباوست ب ماو ءانعلا راذكلا لرش نسوا نيا فرخ عج - يع ب اناو ءىساع نع مهاعوأ 0

 نافمرحالطرشلا تان لوس نع عيد ىلأ نبا نعل بش اذث لافةغيزوبأ انث لاقىناملا * مدع رشلاو ربا ناونيئمؤملاو
 فال ةثالث لازئاامأو طورمشملا نب انع ةملح ن5 لاقد. رعبا نا ص نا لاو نينمؤملا ع نمنغسس مك-!:3 ن متاددق رواج

 كلذ دعو سوم ملقا سلو ]ل 6 ساكنا الداود وو نيالا وع مب تالا ةيسملاركح ذل تنال وعلا
 ممن كلو دحأ مول ةكئالملاترض> لاق هناد هات نءوىدقاولا ور طو رمثثملا لص ل طرم كااولمهزاملةدعاقملا كلتىف او 1 شب نأ ا

 ىلسهقالوطرلاقف بعص .ةروصف كامهنعنان بعص م لتقفريج نب بعصمءاوللا ى طع هنا لسو هيلعمتبا ىلصهتنالوسرنعكورد 5



 تنك لاق هنا ص افو ء١ نإ دعس نعو هيدمأ كال م هنامل وهءلعمتلاىلصل اوس .رلا قرع بعصعث ]ثلا اقف بعصمأي م دم: ل-ومملع نبا

 ىاضن ًااوقلتدشاو نيلوقل اربر هت لصاا ذه ك] مهنا تنظف هفرع !تنك امو هولا نس>- ضد ١ 05 2 لجر ىلع»دريذذئمو مهسلاىرأ

 ددعلا مذ نموهنفةكئالملاددع
 دغولانالدئازلاددعلا ىلا صقانلا

 طرسشال فال“ الا ةثالثلا دادماي

 فالاآلا ةسس+ دادماي دعولاو هنق

 ءىكثو ىوعتلاو ريسصااب طورمشم

 نارباغتمامهف مهروف نمراةكسلا
 ةصق ىلع الاانلج ناازهىلءو

 قفلالارك ذاهمفدرو دةوردب

 ةعسن ع ومحل نوكشوخ 1 عضوم
 دحأ ةدةىل_ءاهانلجناوفال1

 مهنمو فالآ ةينامث عبجلا ناك
 لاعفدئاًرلا فصقانلا لحد نم

 حف ناغلأ دب زرمثفلاب اودعو
 مثفال" ةثالشاودعو لاق نأ

 ةمخ اود عوف نارخ ؟ناغا أدي ز
 ريسسغتلا لهأ عّمجاو الآ

 لزنأ ىلاعت' هناريسسلا باب رو
 راغكلااولتاقم ناو ردب مول ةكلتالملا

 ةكئالملالئاقت لهنا سايعزءانعو

 ادرءءاوناك ها وساع وردد مول ىوبس

 نونرضدالو نول:اًعيالاددسمو

 ةكالملارص:نا لاو نم مسممهو

 راغتححلاوأق قسعرلا ءاعلاب

 مهلةرصنلا ناي نينمؤملا راعشاب و
 دادما -: اقف مصالا رك وبأامأو

 ىنكي دحاولا كلمنا لافوتكن الملا

 لفك ضرالا لهأ لالها ىف
 ربضحاذأق طولموقنئادع لب ربح

 ةلئاقمىلا ةاخا افردي مونوه
 هررض-رب دقَتب وراغكسلا عم سانلا
 ]| ةكتاللارئاسلاسرا يفةدئافىاف
 اوناك راغكلا رباك أ ناو اضأو

 نممسهنملك لئاهونبروه-دم
 تأامافاول:اولاضن أو مولعمةباصصلا
 الوأ سانلا مهارب ثدحن روك

 ركسعنمدهاشملا ناكل والا ىلعو

 مل س اناا ةر وصريغفاوناك ولو مهنمعأ ىف ك--القب و هلوق فال: هنالو نال ذ.دح لقب او رثك اوفال 1 ةثالث لوسرلا

 عئاصوهامواوعنصاوف مهلاعب رقتو مهل اهب زعتلاقف مهنمءادهشلا هذاكتاو مهفناكامل صرصحتلاو
 ىمتضمدةىأ نيدذكملاةبةاعناكف بك اورظناف ضرالا ىفاو ريسفنئس مك-ابق نمت لدن دق مهم
 ضرالاىفاو ريسف نب دمرادكأو طول موقودوموداعف كرشلاو ىلسرل سب ذكتلا له ىفةمقن عئاقو

 نااونظنال ل ىأ مهل تذكمأ ناو ىنم كلذ لثم بلع مهام لثم ىلع ناكن لو مهمف تضمدق تالثماو رت
 نص مدنعام ملعال ال ذب مكمل, الا هم مكيلعابتادأ ىلا هلودال ىو دعو مهودع نعت عطقنا مَع

 .ضرالاىفاو راسب ننس عك-!بق نم تل دق هلوق داق نعدعسس 5 لاقديزب 1 لاق رمش

 عج مناف نم سلا|مأورانل ىلا مهريص مئاليلقايندلا ىف مهعتم لوب نيبذكملا ةبقاءناكف .كاورظناف
 لماذا ةمدسة مس نسو ةنس>ةئساذف نالف نسدهنملاشد هبمتؤرملا مامالاو عشا ل املا ىهةنسل اوةذس

 ةنعبب رثبدنبا ل |ودهنمو رمد و ريخ نمةيلع عت االيع

 اهماماوةذس م .وةلك) او د“ مهؤاب امهل تنس ءرمسعم رم

 ةزقنبناعلع لوقو
 اسأأتلا ماركسالاوذسفاوسان“ د ماع ل ؟نمفطلا,ىلالانأو

 نمتاخدق هلوةىفدب زن الاقلاق بهونب.انربخأ لاق سنول مئندعام كلذف دب زثء الاقو
 ةظءوموىدهو سانال نابباذه ) لحو رع هلوقلد وان فلولا ُُق لاثما لاق نيس مكابق

 نآ ارغلااذ_ه هل ودب ىنع مهضعي لاّمف اذ هبميلا ريش ىذلا ىبعملا ف ليواتلا له ف اتخا نيعتملل

 قنسحلانعدابع انث لاقىئئم اركب وأ انث لاقتا:سند# انثاص كلذ لاقنءركذ
 لاقدب زن انث لاقرعش اند نأ رعلااذ_هلاف نيقةمللةظع هوموىدهو سانال ناس اذه هلوق

 هطع :وموىدهوةماع سائالاناس هللا هلعسنارغلاازه وهو ساثلل ناد ازد هل لود هداف نع دعس 1

 عسيبرلان ع هين نعرغعج بأن با انث لاق قصعا انث لاقىنثملا انئامع اصوصخنيةتما
 لاق دي وس انث لاقىناملا "ماع ةصاخنيقتماةظعوءوىدهو سانال ناناذه هلوةىف لاق
 لاقو ةسصاخ نيةدملا ةظعوموىدهو سانلل ناس ازه هلوقف رحنا نع كلرامملا نا ام

 ناك فدك او رظناف ضرالا فاو ريسف نس يك ط.ق نمتلحخ دق هلوقىلا اذه هلوةب ريش امن انورخ 1

 كلذلافنمرك ذ مل- وهيلعمراىلسصد#نادكأر مشعماب ف :رعىذلا اذهلاه منيب ذكملاةبقاع
 لوقباوصلاب ىدنعللاذفنيلوةلاىلوآوو كلذبقص»اننانعةملس انث لاق دمج نبا خص
 هدودح مهغي رعو نينمْؤملاءْؤاذُت لجوتلا ريك ذمتي الاهذهمدقتامىلاذ راش ا اذه هلوك لاق نم
 ف صامارضاحىلا ةراشاازه هل اودنالمهت ادعاوءثادعا داهح ىلع هريصأ اوهتعاط مو ا مهذح و

 ىذلا اذه مالك-لا ىنعفةمدقتملات اب 7الا نمع وعم هرمضاحىلا عضوملااذسهىفوشو عومهاماو
 لاقد_.جنبا انشدح اكريسغتلاو ح رسلان ابلاب ىنعب سانال ناينهومكستفر عو مك تعضوأ
 مزاح نب دجسأ اثمَع هواة نا سانلاريسغت اذهىأ سانلل ناساذ_هقد«انءا نعةملس انث

 ىممعلا نم لاق 0 نحر ناعما 7 لاق ميعنونأ 1 الا ىثملاو

 ىدهو هلوقامأو هلثم ىبعشلا ن عىروتلا انر خلاق قازرلا دبعانريخأ لاق ىدحح نب نسما [س'ص

 ىدصهو ىبعشلا نعاس نعنايفس انث لاقمعتولأ ان الاف ىنثملاو زا نيدجأ (نئادص اك

 انرع_ لاف قازرلادمعانرمحسا لاق ىبحي نب نسما (ينأ مم لها نمةظعومو ةلالضلا نملاق
 نى ني ةنحلل قصم ا نبا نعّدا# م لاقد.ج نبا انثص هلثمىعدلا نعناس نعىروثلا

 ىعاط |

 ةرهاشمري_غنمراغكبلا طاقساونوطبلا قزعو سؤ رلازج مزلب ناك ىاثلا ىلعوةتبل كلذ لة نب لو قايل ايلويىفديدشلا بععرلا عوقو



 اوئاكول مئااضب ونفاذ لاوقفاومل اول لاو رفاكلا نيد رهتشن وون وثب نأ بوي ناك تازدتملا مظعأ نم نوكرل ذهل ثمولاعفالا ةذهل لعاه
 اهدارب ١ قلب الهشلاهذهنا ملعا ود ل أودحلا ١ ) 1 ىقعاوتش فركة ش اوهةغيطلاما سحأ اوناكن او لكلا مهارب نأ ب حوت قنشك اماسحلا

 »0-2. سس ا اا

 منكن ا نول _ءالامثنأ راونز<الواونالو) هل ودل وان قل وعلا ُُه ىرصأ ف نغو ىنعاطأ

 نم جماص أ ام ىلع إبسو هيلع هنن ىلصهننالوسربانسالةد رعت هرك ذىلاسعت هنا نماذهو (نينمؤم

 مودع نمعكلا: ىذلاباوةعضتال او ىنعب د ناد اياوفز الو اون مالو لادا لتقلاو حارجلا
 نموهف صالااذهىف نالف نهو لئاقلا لو نم مهم رحو ؟ودعداه>نعحورةلاو لمعلا نم دحأب

 نو رهاظلا عد نولعالا منن نافذئمو ةبدصملا نم مباصأ ام ىلءاو عرق اوسان الواو الوانهو

 هللا ىلهدجت ىبنقدصم منكن ال اوعي نيذهوممتنكن ا مهماعةرم ذا اورغظلا ىف ىةعااوكل و مهما

 لاه ىنملا انئص 3 مهرمأو ص أ هيلا لو ونا عربخللا نم كن اعفوودعباعف لو هماع

 هللاىل_صدم ب ادصأ ىفرثك لاق ىرهزلا نع سول نع كرابملا ب اانريسخأ لاقرمصن نيد وس ا:
 ىلع هبفىيثافارقلا جوز عهنلا لزناف سيلا مهنم يس ا لكىلا صل ىت حار اول تقلا ملسوهيلع

 متوافر عالواونمالولاقفةءضاملا مخالا نم مهأبقا وناك نيمسملا نمام 3 4 ىنث ام نسي نينو ا

 انت لاقرش اًنثدع مهعحاضمىلا لتقل وهملعبتك نيذلا رربل هلوقىلا نينمو مرثنكن ا نولعالا

 باص ىزعد نينمومرتنكن انولعالا من اواونز<الواونمتالو هلوقةدات نعديعس انث لاقدب ر

 بلطيق ندولاو رهقلا نعمهانب دمهودعلاتق ىلعمهثح وتوعومتاك لسو هيلع هللا لص 8

 ليبسف اوضتنأ اوذهتالو لوشي ادمخ م ايلاق نينو «متنكنا نولعالا منًاواونزح الواونمالو هلوق

 هللالوةىف دهاج نع من نأ نبا نعىسعنعمصاعولأ انث كاقورعنب دج ناصع هللا
 ىأنب !نعلم 0 لاقدش دولا ان لاق ىئثملا ئندص 0 الو لحو رع

 هسدأ نعرفعح ىلإ ثهتناد.ع 5 لاق قدما اه" لاو ىبنملا " مد رت لثمده ا<#نع عد

 لاقني_سحلا انث لاقمساقلا "مدع اوفعضتالولوشباونرعالواونمالو لوقف عسبرلا نع

 لاق نولعالا من اواونر حالو ؟ودعرم | اوغعضت الوحي رحنب !لاقاو: مالو رحشبا نع جاع 0

 مهضعب ىنف نالذ لعفامن الف لءفام اولاَعف | بعدل ىف لسو هيلع هللا ىلصهنلالوسربا هسا مزما

 العذال ذك مهادبف نزحو مه ىفاوناك-فلتقدق مسو هءاعهللا لصوهللا لوسرنأ اون دو اضعب

 مل سوعيلع هللا ىلص ىنلااوأ راما بعشلا ف لغسأ مهو مهةوف نيكرسشملا لع لما دماولا نب دااخ

 لاقرةذااءالؤهريغ ةدآيلاه لهم كلديعتي ساوكنالااناةوقال مسوهيلع هللا لد ىنلالاقو او-رق

 كلذف لبجلا نومل-لاالوهللامهمز دى نيكرسملا ل .تاومرفاودعصفةامر زي سا نمرغن بانو
 ئكاونمالو قهعانءانعتلس انث لاقدجنا انثدع ينمو ٠متاكنانولعالامتنآو هلوق

 متتكناروهلفلاوةبةاعلانوكست كل ىأن ولالا ثنو كءاص أ امىلعاوسان الواوفزحتالواوغعضتال
 لاقى قت لاف ىأ َّ لادرعت نودع * من رك ىع هب مك ءاجاسع ىنعت مهةدص مثذك نا نينمؤم

 هللا ىلصىنا١لاعذ ليخلاوهماع ولعب نادب رب د لولا ندا لية لاق سامعنءا نعهمس أ نعىلأ كم

 كلذةءارقف ءارقلاثغلتسا ( هلثمحرقموقلا سمدقف حرق مكس سعنا ) هلوق ليوان فلولا وف
 امهالك هلثم حرق موعلا سمدةذح رقوك سسك ناةرصيلاوةنب دملاو زاخغا لهأ ءارقةسهاع هنأرعف

 نم منا دعأ نم موقلا سمدقفد#: ب اعصار سشعماب حا ارخخلاو لستقلا ممسسعنا عع فاقلا خب
 حرش موقلا سمدعفح ردو سسع نأ ةفوكللاءارقةماعكلذآر قو هلم ارح و لق ح رق نيكرمتنم ا

 قفاقلا فب هلئمحرق موقلا سم دقف حرت كس عناق نمةءارقباوضلاب ني ءارقلا لوو« هلثم

 ىدب نع ودعت رمّدلا نيناوقب

 ىلاعت هناب فرتسعنوامب كسملا
 افذ ران لعاقءاشنام ىلغ رداق

 ناعماهدارب اممصالاب قسري ناك
 اهدو روواهه قطان نارقلا صن

 ئوررتاوتلا نمد رقرابحخ الا ىف
 سرق تعجرال لاف ريع ديبع
 م دنآفن رون دقن اولعح د نم

 لس.خنزنل نولوةيوإاو رغاطاع
 انك نيذإا ضيماا لاجرلاالوقلملا
 اذهىف قيقتلاوردب مون مهارن
 ءاحلالاىفانب فياكستلان ا ماقملا
 عج كالها ىلعرداف ىلاعت هناو
 دحاوتالءةدحاوة ظل ىف راغكلا

 انكوببسالب و كلذ نم دأب ل
 مال بس.ءالا ىلع هربت نأ ع

 ةداشادار املهنكسل مهرسقب و
 هطساولو عردتو لهم ىلعنمدلا نه
 فيلكتلاوءالثنالا قد رطب وةوعدلا

 ىرخأ امىلعر ومالا ىرحأ مرح الو

 ىفوك-حلا هلو ىلوأ امىل_ءدجلا هلذ
 كالهانأ لصاحلاوىلوالاوةرخأ الا

 مهغياك-: ءاضةن دعب ناك طول موق

 مرحالف سأبلا لو رن نيحوهو
 اهلفاسا,ملاع لغحو ةردقلارهطأ

 نامزنامزلا ناكر_>-7 ىزح ىفو

 ةمكمحلارسهط آمزحالخ فداك
 نمت املا اوقفانملا قفا ومازيميل

 دحأ ىصالاىرحوإ هناف_درطضملا

 ىضغينأ هيشأردبإ ف ىرحاك
 فياكتلا ىفانوءاملالاد> ىلا مالا

 لو هيباقعلاوباوثلا طونو
 ىلعدمأ نيح :كتالملادمأ كلذ

 كلخالاورك اسعلايدادالاة داع
 نمريثك كالها ىف ىنكيد او
 طظاغلالاريسغت ىلا دعنلو لءات سانلا

:3 4 
 تاراكسنا معاكم نأ ١ ىدعمودهلل ارك اوعش وتايثلا ىلعاومزعبو مهب ولقىوقيلةكسالملالوزنب دعولا مهل مدقاغ اناس ا!تحاصلاق#

 ١ ةرثك و مهةعضو مهتاقل اوناك مهاب 0 اهسشرلا قئلادك انوهىذلا نابع ىحانغاوةكثالا انه فال 1 ةثالثيدا دكمالا موفكيال



 ةوذلاةهح ل عناك انموضعب لاك لاح دف الامثل ءاطعادا دمالا عمو بحاعمانقلا اوةلخنادس ةءاغكلا عمو رصنلا نم نيم“ الاكل
 دعب اس باح ا ىل,رصنلا نيازخم ىنعع ى ازرلا سكت نيازنم ٌيرقوهدع هدمهبف لق ةدابزلا ةهح 6 3 ىلع ناك اموهدعهدمأ هم لق ةناءالاو

 مسمدادهالا مك ىلب ىأنإ

 اوريهتن الاهم ةياغكلا حواف

 نءنيكر شما عنو ر اب واوةتثو
 هذ همهتءاسنمىأ اذهمه روث

 اذاردقلا ترافنمرددمروغلاو

 ةعرسلا عم فلمغتسا م تبلغ
 هروف نم .روتالف ءاجلاعي

 روغلل مالا نينلوصالا لوقهزمو

 ىتلاةلاخل اهب تسع“ متىجما ارتالوأ

 جرت ليقف همحاص ىلءاهسذ فقونال
 ثبلي ملهتءاس نم لاي اكهروفنم
 اطورمشم فال 1 ةسجن» ىعت لعد
 ءىكثوى وهل و ريصلاءاشأ ةثالثب

 هذه ردح وثمالف روغلا ىلءةرافكللا

 مرحالف اهلعوأ اهلكب طئارشلا
 قلعي نأ ل مكيو طورسشادجوبم

 ىأهدعبامب اذهعهروفنم هلوق
 امهتامتا لاس ةكالملابكك رو ددع
 هشوتانتالا نع لوزنلا رخأتنال

 ناهههلاو رصناا لعب ةراشب
 ةقلاعا وقناو مكانغلا نعاو ريسم

 ةمو.لانمنيموسم لوقو لوسرلا
 ءاّقللا مون سراغلا ملعب دقو مالعلا

 هانعةواولارسكم ارق نفاه ف زعبل
 تامالعب مهارحشوأ مهسفنأ نيلعم

 نا ىنعملاف تشلاب ارق نموةصوصخ
 نيلعم ىكلالاق مهموس هللا

 مهفاتك ىلع ةانمرغص ئامعب

 فقوصلاب نيلعم لاصخذلا نعو

 امانذآو لو كن! يصاون فضلا

 مولبخ بان ةزوزصسدهاجت نعو
 نعوقلب لم ىلعاوفاك ةداتقنع و

 ريبزلاة ماع تناكريبزلا نبةورع
 ةكلت الملا تازنذ ءارغسمص ردي م 0

 هملعهللا ىلصهنلا لوسرنعوكلذك

 اهو” ردب مول هباحصاللاق هنا سو

 ناكو عنف اىهةءارقلانا ىلعلدب كا ذف حاردلاو لعل ا هانعم نأ ىلع 1 وألا لهأ عامجالنيذ ل

 برعلاه ذاك معلا لهأ دنعفو رعااودحاو عع ناثغلم رّعلاو ح رقلانأ معز هد رعلا لهأ ضعب

 نع مصاعولأ انث لاقورع نيد ئعدص لت:ملاو حارملا حرقا نا لاق نمركذ انلقام
 لتفو حارجلاق هلثمح رق مولا سمدقف حرق مكسس عنا هلوق ىفدها <: نع ميدغ ىنأ نب نع ىمسدع
 ١ مرص هل ثم د هاجت نع مدن ىلآ نب ا نع لمس اند لاق ةغيدحو أ ص لاق ئيثملا .٠ رو

 موعلا سمدةفح رقمكسس# نا هلوق ىفنسملا نءدامع نع نحل ارك ولأ انث لاق تائس نيدجت

 لاقد زب انث لاقرمشب انئدط ردن مول مهنممتلتةدقفذ أ مو كن ملتقي نا 'لاق هلثم حرق

 مولكاذو ة-اردلاح رلاوهلثمحرق موعلا سمدقذ حرق مكس عنا هلوقةداتق نع دعس ان
 موهلانالحو زعهللا مهريدتاف ةحارل اولد ادم هون لس و«يلعهللا ىلصدننا ىن بادحأ ىفاشذدحأ

 قدمنا انث لاقىناملا مدع هب وقع باص ىذلا ناو كداصأ ىذلا ل:مكلذنم مهماصأدق
 كلذلاق هلثمح رقموعلاسمدقفح رق كس عنا هلوق عسدرلا نغدبدأ نعرفعج أ نبا انث لاق
 هلثمح رقموقلا سمدةفح رف مكس سعنا هلوق كل ذفل معلا مذ امش فو حارجلانيم.لا فاشف ددحأ مول
 | ىلع مهثح و ملسوءيلعهن الصد باص ىزعب هلثمكودع باص دقذح رق كب اصأ ناكن الود
 نائىد_ساانعطايسأ انث لاقلضفملان دج 5 لاقني_سملا نيد ٠مرع لاتقل
 ةلس انث لاقديجنا شمع تاحارخلاىهحرّةلاوإ_ثمح رق مولا سمدقفح رقوكسسع
 ىنثملا مدع اهلثمساحىأ هلثمح رق موقلا سءدقفحارحى أحرق وكسسعنا قد« نبا نع
 لاق سا.عئ |نعةم نع تايأنبوكحلا م لاقر عنب صد اللا قدا م. لاف

 مول! سمدغف حرق «سسع ناتلزنأ مههفوةمركعلاقدحأ مول ىنهد مواكسلا مج و نو بملا مان
 نواانا5 نوملاب م مناقنوملات اونوكتناثازثأ م مفو سانلانيداهلوادن مايالا تلو هلثم حرق

 ند ندع 1 كيما ناهنأق ح روس سع نا هل وق ل وأن اماون او>ر الامدللا نمنوج ربو

 هصننا مسسع نا سابع. | نعهسأ نعفأ 0 لاك 1 لاقى أ ع لاقدعس

 مايالا إو هرك ذىلاعت ىبسعي (سانلانيباهلوادن مايالاكلتو) هلوقلوانفلوقلا
 ةفرمممسانلاني:الوداهلعحت سانلانيداهلوادن هلوةنىنعب ود أو ردي مايأ سانلا نيداهلو ادن

 مةماوأتف ردد نيكرشملا نمنيطسملالادأ لجو زعهنلا تاكلذو نيكرسشملاونيملسملا سانلاب ىتعن و

 مهنماو-رح نم ىوس نيعبسس مهمماولةةف دحر نياسملا نمنيكرمذ لا لادأو نيعبساورسأو نيعبس
 لاذلا شيلات ناك اعدتم هرم هنن أو هب رغطاذا لاداء مهل : وهفن الف نماثالفهللالادأ نم لاعب

 انث لاقناةس ندمت تدع كلذلاقنمرك ذ لن وألا له لاق كلذ ىفانلة ىذا اود ودم

 لادأ الود مايالاهّنلا ل_عجلات سائلا نيداهاو ادن مانالا إو نسا نعدابع زن عىنذحلاركب ولأ
 انث لاق ديزب انث لاقرسشب اًنئع ل سوديلعهللا ىلصهتالوسربادعأ نمدحأ مون راغكسلا
 دة نكءلونونمؤماىذوأاملودااالول ناوهناو ساذلانيداهلوادن مادالا تلد هلوق ةدانتق نع دعس
 نم قداصلا ملعب وديصعب نمدعيطا نمدنلا ل_ع.لرذاكسلاب نمؤملا ىلتني ونمُوملانمرفاكملل لادب
 عسب رلانع هسا نع رغعح أن هلئاديع انث لاو قدا انك لاق ىئذملا مدع بذاكلا|

 نيكرمشنملا ىلع هبادجأو مسوهيلعهلباىلصهيدن لحوزعمتلارهطاف سانلا نيداهلوادن مايالا كلو هلوق

 هلل العا رفاك-لاي نما ىلّددي ونمؤملانمرفاكسلا لاديدةود_>؟ مون مهودع م يلع رهط أو ردب مول
 ١ تناكفد بح موي نياسل !نم مهنم ىلتبا نمامأو بذاك !نمقداصلا لعب وهيسسعل نك هعبطل نم

 - ا

 4هر ومع

 ريمضلا هللا هلءحامو غارملا ف تادنل اةيشاملا كل ت5 مهوكلل رمل نيكرسملا ىلع مهلسرأ ىلا بعت هللا نارثأ مهرمسأ و مهل ةغاراغكسلا يلع مهلوبخ



 نورصنت مك-ناباو رسشيشلالا ىأةراشبلا نم مماىهوى :سعبالاد يملا راك ذهلنا لح اموجباح زل لاقو لعفلا هنلع لارإادا دمألاوادزملا 0 داع 3 ١)

 نئوطتاو

 | انث لاقدجأ انث لاق نيد ان يدم انْثمح ملسوءبلءهئلاىلههللا لوسر مهتيدعتهتب وقع
 انث لاق مساقلا [نثمص مكيلءانو وكلام ءونسانلا نيناهلوادن مايالا كلو ىدسلا نع طايسأ
 ىلعنيكرمث لا لادأ لاق سانل انيداهاوادن سابعنء الاف عرحنن!لاقلاق باص نت لاق نيسحلا
 ان لافىمع ىنث لاقىلأ ىتبث لاقرعس ندع 7 هج لدأم ول مل سوءيلعهللا ىلسص ىلا

 ىل-ةقردب مود أ مول تاك هناذ راما نيداهاوا دن مايالا كإ”و هل وق سادع نسا نع هدأ نع ىلإ

 4لعف- نيكرسشثماردب مون مو هيلعهنلا ىلص هللا لوسر بلغو ءادهسش مهنمها د ادة مون نونمؤملا
 نابأنبمكلا انث لاةرعنب صفح انث لاققك.ا انث لاقىنثملا ئندص ميلعةلودلا

 هياعهلاىل_ص ىبالادعصباصأ امنيا سلا باص ود لاق ناك ال لاق سادعنبا نعتمركع نع
 لاف كل مون وانل مول لاص«ب ردا ب رخال ج رختالأ دج ابدت لاقف ناش سول أ ءافس لبجلا اسو
 وبألاَعف راذلل 3 الد ودنعللانالتقءاوسالءاوسالاولاعذ» وح هيادتال مس وهيلعوللا ىلص هالو -ر

 لاف ملل ومالواثالوم هنلااولوق ل -وهيلع هنباىلص هننالوسرلاةف عكل ىز عالو ىزعانل تاغ
 ع ومنا مم وب |لاقف لجأ وىلعأ هللااؤلوق لس وهيلع لبا ىلص هلنال وسرلاّعن لمه لعأ نامعس وأ

 لاق ىلا نئتمح سانلانيباهلوادن مايالا كلو تازثأ مسهذو ةمركعلاقىرغصااردباندعومو

 نيباهاوادنمايالا كلو هلوقىف سابعنب نعم رحنب نع كراباا نبا انث لاقرمدأ نيدب وس انث
 نء!نعةملس انث لاقر.جنءا انئص لبحأ مول ملسسو هيلع هللا ىل 1 ىلا ىلع لادأ هناف نماثلا
 ننرمهاربا .,' مرح صرسختلاو ءال_ءلإ سانللاهةرصن ىأ سائلا نيناهاوادنمانالاكإ*وقدسا

 ل |وةىفد# نع نوع نا نعد رثداج 1 لاق ىن2 اباه ,ول' دمع ب هنا دي عانرمجأ لاق هللا دمع

 نيذلاهتام_ءبلوإ) هلوةلي وانت فلولا ف ءاسمالاىنعب لاق سانلانيباهل وادن ماءالا كالو هّنلا
 اونمآ نيذلاهللا ءاودرك ذ تكل ذب ىنعل (نيلاظلا بحال شاوءادهت كسنمذخكي واونمآ

 ناكو هل فاع الصم معي هل او ناك وا اومالكسلا ىف نكي. ُ وو سا. !نيءاهل وادب ءادومم# ممذخك و

 مالكلان أب تنذأه.ذواولا تلد 1نكءاواونمآ نيذلاهنبا لعل ساذلانيياهلوادن مانالا 7

 لسةفيكو لئاقلاقنافةقاعتمهنلعماو هلوةىفىتااماللاا,وملادمارخ هدعب نأو اهليقاس؟ لصتم
 تلعدي رثثنأو هللادع تاعفتل أسرة م :اكلا فزيت التنوةفرغماونمآ نيذلا هللا لع لو
 ىأنم ليوان نيذلا ف نالنيذلا عمزا+ اغا ثا ذنا لق :وهامو :ة_تاءدب رث نأ الاه صم
 نالنيبذاك-لا نا عيلواوةدصنيذلا هللا ناعبلوهرك ذىلاعت لاقاك ماللاوفلالا ىف هل 'مْرئاس كلذكو
 ى أ ىلع ةلالدهيف مماةفرعملا مسالا عمل عج .ولو ىذلا فىذلا لثم نمو ىأ ل. وأن نمم للا واالاف
 هّلبا ملعيلوم الكلاس وأ: ةاذهنمازهف رعال كال ذيدارب وور ءعسهلنادبعملعالثل اس لاق اكزاح

 نيذلاهللالع لو هلوةب ىنختساف سانلا نيب لوادن ك.نماو ةفاننيذلا نم مولا يأ تماونمآ نيذلا
 ىأ لب وان اونمآ نيذلا لوقف ناك ذاهبلعمالكلا ةلالدلاوةذان نيذلانم هلو ةرك نم مك ءاونم
 فلالا نأريغى بص نيدز ملا ىأ لعل هؤان:لجلافاكنمؤملا مب ًادننا لعبلو لق هناك-ةاذغصوا ىلع
 نيدذاكلا نلعبلو لقاك هيلع ملعلاعوتول ثدصنىأ عضاو للا عمت عضواذا نءوىذل و ماللاو
 ءازنو# متمذيل واونمآ نيذلا هللا لعب او ىنعن هناذ ءادهمل عك-نمذدقإ وهلوقامأ وعذ :رثا مما ىأاماف

 لاقدنجنبا نع ايديجمث عرج ءادهشلاوا مهمركمنأدارأن مةداهشلابمسنم مركبا ىأ
 نم ةداهشلاب ك-نممركمل ىأءادجث مك.ةمذخكي واونمآ نيذلا نامل هيلو قدعانن انعةلس انت
 مص ةداهثللاب ناعالا لهأ نم مرك ان مم .ركمأو ني ةفاذا اوني نمْؤملانيب زيعل ىأ مارك ادارأ

 اذايإ املا نمالهتنادنع نمالارصلاامو (30) مهم واءاةندنأهطو رصنلاب ة راشب لسنا ارسا ىنبلةنمكسلا تناك اك هناك ولك

 ةكنالملا نانع نمالو اورئاكت
 هك وها كلذ نكل و ةناكسلا ضو

 ةيولق ىلع هب طبربوةرمعءالاءاحرللا

 ناعانا ىلعهيسنت هيو نيدهاجلا

 ضارعالاو_ذعالا لك الد علا

 قلعة ءاك-_!ايلا.قالاو ب ايسالا نع

 لاكرلا ةراشازب علا هلوقوا بسم
 هلعلاكىلا ّه راثامكمل اوه ردك

 ز#بالودابعاا تاءاحهملع كال

 ةغثاط ىأ افرط غطقبلا هان نع
 نسحااواورفكن يذلا نمةعطقو
 نودقرطلارك ذعضوملا اذهىف

 الا امنولا ىلا لوصوالهنال طننولا
 موأ لاك فرطلا نم ذدخالادعب
 نماهسصةنن ضرالا انانااور

 نم منول, نيذلا اولئاقاهفاراأ
 ةغالاف تبكلاووبتبك وارافكلا

 هرممفو هه>-و ىلع ْئذلا عرد

 لال هالاو ءازالاب انهه ةعئالا
 لالذالاو طظغلاوتع رولاو نعالاو

 ريغنيمثاخاويلعم.ة برام لكلاو

 نوكسالةببملا لق مهاغةيعنيرفاط
 م و رغظلاهض.ةنو عقوتلا دععبالا

 عقوتلا لبةنوكب د_ةثسأ.لا

 فمدللاوءاحرلا هطشنوهلاسغب و

 دّعاو هلوقبقلعت» نأ ل قت عطقل

 لمع و مدا اامو هل اوه وأكرمصأ

 نئمطتلو هلوق ماع نم نوك نأ

 اذاهنال فطاعلاريغي رك ذءنكسلو

 زاجضعبلا ناي رق ضعبلا ناك
 ديسلالوةباك فطاعلا فذح
 ىبنعتل نمددتل كتر رثشا هدنعل

 لئاقنءزع هوق يمدخ مودل
 ل اودهسق ىلا نمكإ سند

 قدرت هنارهشالاودو امهدحأ

 لاق كلامز سنأ نعد ةصق
 2 100 يي يي د وسو 0307:

 لوةيوه وجو ىلع مدلا ليس لعق ههدو مب دودحأ مون لسو هيلع هبا ىلصهتلا لوسرةيعأب ريثرتال 0( ضار (2 نازك

 هتيعأب رس كو دحأ مر صافوىأ نب متع مل وه« .اعدشا ىلصةسأ رجة اورو ممرملا مهوعديو هو مدل مهبنهحوأو يضخ موق لي فيك



 مهللا نأ« .ةسارأ نعلا منهللا لآ فاماو د نع لس وهيلعهللا لس ىفنلانأ رغما نعام او رفوتلز ارق ثد ,. رزاأل ىف ودب و“ هدو وتب لهما

 لس ومومالسان رس ءالؤه ىلعهللا بادو مهماغب وتد وأ هيؤوةنإ ”الاهزه تلزنفةدمأ (13) ثنا اوةصنعلامهللا ماسه ت نرحلانعلا

 دل مممسسل كلذو نلاملا دبع نيذزبجا قتلت

 ثمان هناولعفامى' رو ارامل هنا

 ليقوتازنف نيثال م هنمناثماللاق
 اغا نمذلا نيإسملا نعلن نأ دارأ

 نغهّللا هعئفاوم رم نيذلاو هم

 لسقو سامع ان ىو كاذ

 نيذلا نيا -هالر معسل نادارأ

 لكلا سلا لاقوب تلزتف ءنضأا وص

 عنتعالفدحأأ مول تعقو رومالاهذه

 لوعلازكلا ىف ةنأ ب 7 الالو زثىلسجت

 تا ارباهما لئاةمسهذميلا ورواثلا

 ىلسىنلانأ ىهو ىرخأأ ةعقاو ف
 راد نماغجم تعلن !مل توهم هنلعفللا

 صاع ىبب ىلا نيعب_سءاهز ةياصصلا

 ىلا اواسوال ف نآ ارسقلا مهراعتل
 مول !تهذ#ت دو ءمرتب هد هلاق ع 22

 مهذدأ وو ركشو عمل يغطلا نب صاع

 نيذلا هننا لعيلو هلوةىف عرج نبا ىلع ةعا ارق كرا ملا نم !انرمدشأ لاه رمصذ نمدي وس ان لاق ىلا

 هسفل:اقنزدي دا مولان رأان رم رتولأس اوناك نء1-1!نافلاق ءادبن ممذختي واونمآ

 انثص ءارهش مونمذخت اةدحأ مول نيك رشلاو يان دأه كلا مخ نم ملذواريحممف كيما نو نيكرمشملا
 ادور مطمن واونمآ نمذلا هنن ممعيلو هل و أوف هدانق نعد عس ا لاقدي ُر ر ا رمش

 انئرص 111 طيلهإل ضاوعورومالا لسا اوريصأ مث مهودعى دياب ةداهمشلاب هءابلوأ هللا م 1

 1م يدعوا واو“ ما 1 اوم رحتي !نععجاع ضس لاقنيسحلا دع لاق هءاغلا

 نع تبا ص ءادلومتب ممذعاف دحأ مول نيكرمذملااوةلذ ةداهشلا نواس ذاك سابع االاقلا#

 هل او5 فلو وشب ءلاهضلا تعجن لاق نامماس نب دمعانرمشأ لاق ذاعمأب ؟تععج»لاق 5 رغلانب نيسحلا

 رد مويك امو مسمي رب نأ مهم رنولا سن ,وامسملا ناكءادهم كن ءذسخفي واونما نيذلا هلا ملعبل و

 ددحأ مولا نوسملا قلف فررلاوةام ىو ةنحلانوةررب و:داهسكلاهيف نوقزر واريح هءف نول

 تاو هللا ل مدس ىل دة لاولوقتالو لاف لوز حقنا مهرك ذنيذلا مهوءادهش مهنمهقااذختاف

 نبا سدح كم روهتيصعع مهسفنأ او !طن نمذلا هب ىجعن هناف نيملاظلابحالمّرياو هلوتام و ةدآلا

 00 يس سانا نيلاظلا حالهناوقصسانءانعةلم انث لاقدسج
 قت : واونما نيذلاهللاصعخل 5( هلوق ل د وأن فلوققلا 0 ةسصعملا ىل عةرمدم مس 0

 هلياا اوودص نيذلاهتاري_:ذا واونمآ نذلا هنناصصخلو هلوقب هرك ذىلاعت ىنعي نب رفاكلا

 مكقفانملانمتانعالا عيمضا 3ك رفلذملا ممن مويا نيمدن ىو -ميهنم نيكرمشملا هلاداب , مهما نبق هل و رو

 صعمدأو هلوق هل“ مداها نعد ىل ىأ نبا رع ىسع نتمضاعولأ انك لاقور عزي دمت ان ننادص
 هللال وس ركلذ نم زد -هاتقو

 عجن لأن بان ءليسش ام لاق 5 ةغيذحولأ انت لاق ىيثملا انثص يك لكازعا لا هلبأ ضال

 هلوةىف نسحلانءدايعنع ىننحلاركب ولأ اذث لاقتانسنيدمحإل غاط هلسامادها ب نع ىف عسر[ تونتلا ىف راذكلا

 ان 0-00-- انئرط قد: تح نِمْومل اهنا صحن لاقآو :مآ نذلادّنلا صعختلو 7 رلا نم هسأ رعقرب امدعت لوك

بسسأ اك لاق لضغانب لوس نابلس ىنب نعل مهلا يتلا ىفةيناثلا
 نيم وأ ىلإ“ 0 ٠١ لوب اونم مآ نيذا هنا ضعم اوىدسسلان ءاطا

 هتاصعحتاو سايس لاقل رحئ انعجاتع ىنث لاقنيسحلا انث لاقمساعلا 0 حنا وسهللا ناوك ذوالعر نعلاو

 صعحنأو ةلوقةداتو +9 نع دعس د لاقديز امد لاهرمش 00 ميل لع اوم 1 نيذلا

 ديجنإ 0 رص نب رفاك-الاةحنو نينمْؤمالاصيسمت ناكف نر ذاكلاقءيوا اونما 1 مذا 2

 ءالبلاب مهصلخ تح اونمآ نيذلارب_:ىأاونمآ نيذلاهّلل !رتبخلو قدعان انعتملس 5 لاق

 0 2و دل اولا نب دبل اولا

 نفعضتسملاو هةعسار ايأو اسادعو

 هلو5ىفد زن لاق لات بهو نااانريسحأ لاق سنول نئتدص مو .ةيووهريصفكو مملرىذلا ا 0

 ىوم؟نمتسقب ناكحوارندلا فق نم قدم لاف نع رفاكلاق عع واو:ما ن ءذلاهللا ص هخبلو 7 0 -- 1

 نالف قة هنملاق مهمنش ومهسصقذن هنأ هن ىبعل هناد نم ,رفاكلا قت وهلوتامأورانلا ىف ةزخاألا 0 0 . 8

 انيي'ص [؟هؤانفو هناصقن كلذو ناد رهقلا فاحت لس. قدنموا ٌةحمدشعت :هانف وأ هصةئاذا ماعطلا أده 0 0 لد يسال

 لامن رفاكلا ق هع وسابعتب!لاقلاق ير نب! نع باع ىنت لاقزيسسملا ١ انث لاق مساغلا || 1 0 ١

 قد و هلوؤىف ن_سحلانعدامعنعىذخلار ا كيونأ انث' لاهنان# نبدمخ مدح مهدقتب هللا ناآك تالعفلاكاذ سا

 قع وقدسانبانعةسا- انث لاقديجنبا انثمع هيذكيىترفاكلاقءيلافنيرفاكلا || 2 يل د ىو قاع

 ىذا مهرفك متهم مرهظ ىدح مهولق ىف سيلام مختنسلاب مهلوق ني فانا نملاجب ىأ نب رفاكلا وساد قلبو تصف

 نيذلا هنا لاعب ءالو ةنجل ااولح دن نأ متيسحمأ) هلوذلد وان ىفلوقلا ٍِق مك.ذمهي تو ربشملا نم نما نأباوجلاوىوولا نع

 | نأمل: ظو دم باص ار يشغ ماي متي س مآهؤانث لل->- كلذ ىعي (نيرباصلا لعب و مكتماودهاس أ لخت شم عونمملا نأ ىلع لديالزعفلا

 اواني نمدهاش مال سلاهملعي]عاو طق 'لرشأْ ام هنا عم ا عنطيدهل تكرشأ نعل هلوقو مهعاط ام هنا عمنب رفاكسلا عا طنالو هلوقكهب

 ,ةئهعلد قع عنا ايلف ىلا_عثدنلا صاف لولا لعفلا نم ىتبني الام ىلإ ذ ها محب نأ نكمملا نم ناكو' ادي دش انزح هثروأام هربغو هرج لق



 اللولو مكتساو رهان ناذااهتاو زارا وتلا ةووكب رذمأر ك اولا اسمو هيلا اواشدت

 نيذلا هبا ملعب ااو هل او ىبعم تندب دقو هيد أ ام ىلع هللا لبس ىف مك ك-:مدهاجا نيذم وما ئدابعل نيم

 ني رباضلا لعب وهوقو هنداعا٠ نع ىنغأاعىضمامف هتاداب كل ذهم ً؟امودللا ملعيلو مكسنم اودهاح

 لاود_جنا تت دج ايدو ركمملاو رح نمهنلا تاذف 000 نب رياصلا ىلإ

 ةدسشلابعربتخالوتمار كلا لاو نماو.يصتوت جلال دن نأ متيسح مأ قا نبا ع ل 1

 ملعب و بصأو ىمكءاصًامىلعر راصلاو ىفتامعالام 11 ملعأ ىف ا راكملاب م كلتباو

 1211111111 نب ني

 نكلو لوالا تعم نع فو رمدم هنال فرم هلا ىل .عفطعلا قزح دعي ىذإابصنيق قسنلافرحعم

 |١1 نال ك:ءقضإ وئد ىعس ال مهلوقككلذو مالكا !لوأ فى منو ما عفتساو أد عم وك

 ىلع فرحلااذ_هىءارقااو بص كا ذلف كننعق.ضدو هلوق عم اهتداعا نسحتال ىعس عم ىلاال

 اههزحىوني ناك هنال لعب نم مما ارمسكمف نب رباصلاا لع وأرغب ناك هنأ نسا نع ىوردقو بصالا

 نأ لبق نمتوملانوذع متتكدقاو) .هلوق لوا ىفلوقلا ف هللالعب الو هلوق ىلعهب فطعاا ىلع
 رظعمابمنتك هشاونولا نون تنك هظلؤ وانت لا هلودب ىع ( نوراظنت متنآو هو“ اردقنهوقلت

 ىفءاهلا هنو منك امن اردعنطوع ًاردقفلا: عااثاذوتو 1| بابس أ ىنعي توما نون د ناعكأ

 ا -ههئىق ارجوا ا نوراظنت متنأ او ىعمو 0 عمور 1و

 هل ا بلاس كاش تو“ ا ام ا ل افك

 م ريصو مهضعب رفدحأ مول ناك فر دب لهأ لانام لم زحالا ن ماولاثد واريخ موسعت نم

 نأ ل و نمتوملا ناو“ : متتكد لولا قف مهنمرف نمهقلا بتاعف كلذ لبق هلا دهاع ناك اعفوأ ى ىدح

 را ا 0 ا "7 ا

 لاق ةهغيذحولأ انت لاقئتلل سد ا ا ١

 رمش .امسوص كش : مو كل ذ ىلع هللا مهمتاعف لاق هنأاالا هر هاجت نع ميدخ ىلأ نب نع لش .انث

 هوك ًاردقن هوقلت تى. ةنمتوملانونع ماكدقلو هلوقهداتك نعذدعس 0 لا ةديزب انث لاق

 فرمثلاو لذغلان هردب لهأ هلا ىطعأ ىذلاو ردب مولاو ده شبل نين مؤ نم سانأ نورظنت متنأو

 مم ولة دما ةمحان ىفثاك ىتدح لاتعلا مهلا قضي اًهيفالا:ةاوقز رب تأ تون اوناك_ةرحالاو

 نب نسحلا ايكداص ن , رك اشلاغاب يح توملان و: ةرتكتشلر نون يل زعهشالاعفدحأ

 ريتش ناىلبةنتوملانون :عرتنك ل لو هلو ةةداتق نعرمعمانريخألاةفاز زل اديعانريثأ لاق ى -

 انث لاقىنالا نئاص اولودحأ موب مهوقلالف مهنولئاقيف نيكرش ةاااوقلب نأ تون اوفاك لاق
 ردب موباو هش مني#فمْوا!نم اسانأ نا لاق عسب رلا نعدسيبأن ءرغعس ىنأ نبا انث لاق قدسنا

 اهلك شين - لاتقلامهملاق.سفاواتاةيفالاةقاورب نأ تونك اوناكف لضخقلان مدننا مهاطعأ ىذلاو

 ئتدص ةبب الا هوقلتن أل بق نهتوملا تونغ متنكدقلو لجو زعدتلالزتافدحأ مول ةنب دملاةيحان

 'رقتفالدبعلا لعفةدارالاهذه تناك وأف ليقتساعف لعغلا كلذ كرتب قلعتت ةدارا

 لضفالارامتخاىلاداشرا ى-هنل اونلوالأ 'لرث لعلوم هناف لول اولعغلا كل ذئالوغشم ناك نا ان *نا وهن اهلا“ ّط دملس وهنلع هنأ لص

 هءلعولا ىلص هلو هد ممقالخ هنا هن نعد 69 ىذلافحلصالا لطب وهامناو ىنهششلادرعع وكمال ل سوءيلعهّنلا ىلص !اءاعد تااضنأ ١و

 هلو 5 ةقيقحلاب , واذ عقود و لسسو

 ا رم عما 2

 ىلعهنعل لحن ؟ىلاعت هال امس

 ةجروذأك زوارهط هقك .دال نم

 صالا نمل سدا هلوقو ل _ءأ هللاو
 هد هاصت نم كل سد هانعمئد

 * .؛ةن دا هزه تاشنموةعقاولا

 دارملاوأ ىدابع ملاصع معأ ىف
 د1 بلا تال كوع ىذاارمالا

 بوب وأ هلوؤو ىمكحو ىرمأ
 ىو نأو ناراضاي ب وصنم
 ا ىآرمالا ىلعواب فوطعم مسا كح

 ةيوتلا نموأ ئث مهرمأ نمثل سيل

 ناروح 0 لعل نموأ 0

 لسصاحلاوئد ىلعافوطعم نوكر.

 هنذاب تاكامالال وك وأ لسمف لك نم

 تاح ردلا5 ىلاداش را همذوه صأ و

 قدس 0

 بوند وأ هلوةناحجباح زلاوءارسفغلا
 هدعنأم و عطقبل ىل عم اعع مهملع

 ئدسمالا ْن- ا هلوسدو

 لوك: وستايل قياس وبشرط

 ١ ارسعو لاذ _ءافادب ز تب ريض

 مهسمأ كلام هّنلانا نعمل نوكمف
 وأ مهمزهيوأ موكله نأاماف

 موبذهبوأ اول نا مهملع بوتي
 ينعع وأ لن ةورغكسا| ىلع اورمد 1 نا
 ىبطعتوأ تلننمزلالك 0 نزاالا

 ى مهر | نم كال سدل ىعملا روح

 مهلاع رفتف لعدن وتب نألا

 ةيوتلاممهتمىشنف مهيذعتوأ
 ةنسسلا ل -هأدنءةرسغم مهملع

 4 9 8 أ 222ت7لااالللسس س0  مصل قلو ىض دامىلع مههف مدنلإ قلخع

 ا ا اع ام اي علو ” مدنلا نا وهو ىلع تاهربب هاظلااذهاودك و ليقتسااىف كل ذ لئماواعي الن أ ىبعمهمفمزعلا
 ىلاعت نبا قلك نذاو وذل با  :ويرخأ [ةداراىلااهلعفىف



1 8 
 ىتااتايهانملاو قئاةلساوا مه ىأ ضرالا فاموتاوعسلاىفامهنو هلوقبئثرمالا نمل سال .(18) .هلوق نم رك ذام دك متم ئايصع وأ مهكر ببسي بيذعتلا نسل .لعث نوملاط مهتاف هلوثوؤس نم ةيوتلا لوبشب وأ فاطلالا لعشباما مهيلعة وشلااو رسغف ةلزتعمامأو
 امههفهنع 6 سياف هنيامهق

 لاقن كلا وكلما مزالرك ذمث هلالا

 ناك ناو لشن مدمعب ءاشد نار غم
 نمبذعن وةنءارغلاوةسلاالا نم

 تاكتاوت ردقلاوةيهلالا كح ءاشن
 يعي دصااو نيب رقما ةكئالملا نم

 المع واعرسش م نم نسع كلذ لكو

 الاكحلا واللا لاك لصعرملالا و

 بتلاغةرفغااوةجرلاتناحتا

 روفغهللاو هلوةبم ااكلا متعاذهلو

 هدك ٌؤدوةرعاشالا لوقاذه محر
 ريسغت ىف سابع نبأ نعىو ربام

 ءاّسن ناريبكلا بنذلاب هية آلا

 ريخملا بنذلا ىلعءاشن نمبذعيو
 هيشل ىلهعل يلد لةنلاازهاودنآو

 اهلك تادارالا ناوهواغن 1ماع

 لسل تل اعفد ىلا عت هللا ىلا دنس
 عاط ًاةعاطلا ةدار' هنباىلاذاق
 ةعاطق ىصعةمصعملا ةداراقلخاذاو

 هللاىلا ىسهتنت هتصعموأ دسعلا

 امأ اش ّللا ىلع بجو ئالهنلا لعفو
 نعاوو رو كلذ ىفاوشفانف ةرثعملا

 الوةيوتلاب ءاشن نارغغت نسحلا

 تدم وزيد الل الارغغ ثآ ءاثد

 الابذعب نأ ءاشيالوءاشي نسم
 ناقحلاو باد علإ نييحوتبسملا

 اذكونايصعلا ةكلم مزال باذعلا
 ةعاطلاةكلم مزالىلاعتهنمسرقلا

 عاربالفاذ_هبوجولاب دب رأت اف
 ملعأهللاو ع وم*كلذريغدي رأناو

 ريصلادعب رصنلا نعرمخأ لب وألا
 ىاةراشاوهو تود-غذاو هلوةب
 رئاسلاو قداصلا كلاسلارهوح
 قلاب لط فود نأ كلذو قشاعلا
 ىأ هإهآ نمأدبماىلاع و>رلاو

 ةييلاوةباويحلاه سفنتاغص
 " صالخلا صالخالاب اعمل عسب مسهئاوابندلاوناطشلاوسغنلالاتشادعاقمتاسورلالئاغص أ نينمؤلئوبت
 . امهبلو از هقالنأو حورلاومفاصو أو بلقلا ىنعيالشغت نأ م.نمناتغئاط تمهذا لا بلط ىف ناين ةدص, مباع ىوهلا اهبئةطو ونع

 دما ىلص ىبنل! نا نمالاح رنا ىنغاب لاق نسحلا نع فوعاذث لاقةذوه .انث .لاق راش نب دمت

 ىلوقلا ف مهنءمددصفمجلانو رظنت متنأو موس 1 :هال- دق لاح رلاىدن ىف ف دوسي
 سو مباقع أ ىلع مبلقنالتقوأ تامنث ف, ل_سرلا هلق نمتاحندق لورالا امد ) هلوق لد وأ
 الادتامو كلذ. رك ذىلا عت ىنعي (نيرك الاهل زو شه ارضن نلف هيبقعىلءباقني
 مهلاجآ تضقنا نيحنذلا هتعاط ىل او هنزاىلا .عاده_ةاحنل مهلسرأ نيذلا ملا لر ضعبك لوسر
 هءلاهضمق نم :اصهيهناامةو هاما و هيلع هللا ىلد نم دعت وانت لحل ود هملاهلنا مهضيقواونام
 لاف مث مهلاسآ هدمعاضعنادنعاونامو هل مةاوضمنذلا قل ىلا هإسردد مرئاسك هلأ ةدمءاضتن ا دنع

 مالا لح ا نازغلا هل لق نيس ع رئناو علملا نموهم ناك ام لغم .يئاعمدج ب اع
 وأ هإ>؟:دمءاضقنال مول ااهي دن ام نئافأ مهنعءماز ماو مهودع نغمبنم فرمعذا نم فارصنا
 «بنعمتعجروهبلاءاعدلاب ادمن هّنلاثعبىذلا م: دنعمتددن را ىنعت مباقعأ ىلع متياقنامكودع هلق
 ل-:ء نم هنو ءاسامت ةبقح وةمل ادم اع دامت ملت عد ودقأمدغب وهبناع الارعب هللاب اراقك

 هللارضن نلف هنا عادعنارفاك ع.برب وهني د نعمك ةمددرب نمو كلب ىنعي هيب عىل ءبلقنب نمو هير
 او هندرت رضد هسغن لبهكلم ىف صن كلذ لس ديالو هناطلسالو هلل هز عا ذ نهول ناذ لوق. امش
 ءايادتبادشو هقدفوت ىلعهركش نمهللابيثسول وة. نم ركاشلا هللا ىز هوهرغكيصقني هسفن
 هنيدي هكسةوهجا ثم ىلع هتماقتساو لتقوتاموهنا ملسوهبلعدللا ىبص دم هيءاجام ىلعهن وثب هذي دل
 رعب يسانرب لاق مئاهنب هتلادبع انث لاوقدععا انث لاه ىجثملا (نئرص اك هدغبهتلمو

 روس ايأ مهد دىلع نيباثلا نم ا اًشلاهنبا ىزحس و هل اود ىلع نءب ولأ لأن عدو رم نع

 مه در كش تاك وهلا ءابحلأ نيمو نم طل اشلانيمأ اركب وثأ تاك لوةب هنعهللا ىذ 7 ىلع ناكف هبادكأو

 ركمانأت الاق رديء ءالعلا نع :ريغم نع ريزح انث لاقديج نا (ياص هللاىلا مهيحأو
 نيانعةلخ انث لاقدج نا مع ن رك اشلاهنناىزكسوتب.'الاهذهالتونب ركاشلا نيمأ
 هنلالوسر ىلءتلزنأةن الاهذهنارك ذو هرماي لعودعاط نم ىأ نب رك الاهل ىزحسو قا
 لاق رمش انيص كلذ. ةدرا اولا رامخالاركذ هناعصأ نمد اي هنع مز مان وذ لسو «ملغ هلأ ىلسص

 ىزحسو هلوقىلا ل_رلا هلق نمتادتلوسرالاد جامو هلوقةداتق نعديعس اذث لاهديزب . ان
 ةبشب لسوهبلعهللا ىلصدنلا ىناوعزانت مث لتقلاوحرّقلامهماصأ نيح دحأ مولك اذزب رك اًشاادَنلا
 ىلعاوائاق مسوهيلعهلنا ىلسص هنا ىىنباحصأ ةلع نم سان أ كاقو لتقام ابدن ناك ول سانأ لا عن كلذ
 نءمتلخدق لوسرالاد#ءامو لو زعل لاف هباوقحل" وأ ماها خفي ىحوكيبن دمتم بل ءلتاقام

 هلوق

 ظ
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 1 0 نمو“ ةأرعلا انا اوه-ثثام و 3 دعا ب يو را

 م:اعادغبارافك متددن .رالةةوأ ك..:تامنال لوي قس ع نالت تم لس 7

 لاف ازرار + رلانعدسأ نعرشسعس أنبا انث لاققكسا انث لاق ىنثملا

 لاةفدهمدت طعما وهوراصنالا ع نم ىل>ر ىل لص نب ربحا هم نمالجرنا لعأ هللاوانلر 5 دو عب 1

 هّنلال زنا ك- ّ , ةنماؤلت اقف ابد قف لتقدق دم ناك نا ىراصأ الالاعف لتقدقار# نأ نرعش ان الفا

 متددرا لود 3 مباشعأ ىلع مبلقنا لتقوأ تام نئاف أل رلا هلق ن متاخدق لوسرالاد امو لحو رع

 نع طابسا انث لاقلضفملا يدجأ انث لاقنيسل نيد اند متاع دعب اراك
 اوماقفةامرلا مأ نيكرسملا ىلا ىنعن مهمل ادد مول 7مل توديلعهللا ىلههللالوسرز ررال لات ىدسلا

 لازث نلاناق مهام هرقاث وب رداع ةاكماو-رمآ اللافونيكر رسل ل ليخلالصاب

 دادقملاو ماوعلانب ريب رلادش مريد نب تاوح اريحا 0 ذاكم متثام ئيملاع

 يراسل ف نا رغساب أ اومْزوف هبا جأو ملسو ه.لعهنلا ىلص ىلا لجو مهامزهف نيكرمشملا ىلع دوسالا نيا
 هللا لص هللا لورا ةامرلار ظنا عمة ناف ةامرلا هتمرف مدق نيكرمذملا ل. ىلعو هود.لولا نيد ثااذ

 هللا لوسررمأ كلرتنالمهذعب لامة منعا اوردار هنوم مند نيكرمد ار كسع فو هبادكأو !سوهيلع
 لتقف لج هل.تىف حاصةامرلا هلة دلاخىأراسأف ر كسعلاباو جولف ممماعقلطناف سول ظ

 اود. او ردات لئاقت مهليحخن ان 3-5 را ًارالف مل وهيلعهتلا ٌَس أ ل! نادحأ ىلع لجوامرلا

 ىنرفةناك نب ف انمد يعن ثراخلا ىنبد- شراح امية نبااف مهولتق و مهومزهف نيام ا ىلع
 هيادج أ هدعقرغتو هع نعهجو ف حشو هتيعايرومغأ 0 2

 هلاك صهلنالوسر لعحو املعاوما م ةفةرضدلاىلا لبجلا قوف مهضعب قلطن وتم. دملا مهضعب لحندو

 هيدي نيب نو ريس اوا_هف السر وثالث هيل |عمةجاف هنا دابعهلاهنلادابع لا سانلاو دي لسو بلع
 نب ىنأ ل -بقأ وود ثساد وهدا فوه سنى رذةملط هام. فين ” له - وةملط الادحأ فق مل

 لاّوفث قام ل .لسو لها ىلا لاقف لسوميلعمتلا ىلص يتلا ن ع .]فا-دقو ىعجلا فاحخ

 عئوذ افشحارحح رك عردلا بنج ىف لسوءياعهللا ىلض ىلا ءزعطق لع لمقر هنن آب اذك اب

 هةكسرعخ دل اك قول هقاللاق سنل لاق ةحارح كب سدل اولاقوهولّة>افروثل!ناروحنو وك

 ىلسعتلا] و رناسانلاىفاشفو-١ ارخأ كلذ نمتام جم ول ضعي وأامونالاث ماد او مهتلتغلرضمو
 ا الزكام ىبأ نيهنيادبعىلاالوسرام مة .رضصلا نا دكأ ضع لاف لقد مسويلعدلا

 رضنلا نس سن لاك ولت ةينكولأ وبانت ال م هودىل اوعح راق لاق دقا د نام رقاب ناهس 2 نم

 ىفامهللا مسوميل هنا ىلصدجت هيلع لت :انامىلع اول اةذ لّتعب مدجشبرن اف لاق د قد ناك ناموقاي

 لو-رقاطناو لقى »لت 7 ذة هه همس لشن مح اوههيءاجاسم كيبل رب ًاوءالو !ودلوق ام كتلارذتعأ

 ىف امهنم لجر عضوهوأ ارا ذ ةرضصلا ناس ىلا ىسهتن اى ايرماتلاو ءدب . دو بلغات حالا

 حرفوايح ملسوهيل عنا ىلص هللا لوسر اود ونيس هنأر او-رغفهنلالوسران ؟لاقذ هر نآدارافه-وق

 هللأىل_صهللالوسر مهفواوعةجاالف عزتع نم هبات ىف نا ىأر ندخل سوهيلع هللا ىبصهنلالوسر
 اوإ_:3نيذلا هباعكأ نو ر 1 ب وهم ممافامو ملا نورك ذياوأ_ءقاننزحلا ممتع بهذ مادبا

 لوس رالاد امو كب .وةلااوعحرافلّتقدق مسوميلعهنلاىلمادجحشنااولاف نيذلل لجو زعل الام

 انش هللارض, نلف هيمقع ىلع بلقنب نمو وكي اًقعأ ىلعمن ميلقنالتقوأ تامنئافأ لسرلا هلبق نم تادف
 > عينج ىاننانعوشيعو ءمصاعولأ انت لاقورج بدت 07 نيرك اثلادتاىزصسو

 نع سنع نع مداعوتأ انت لاف ورع نيد ندع دبرب لاق هيبقع ىلءباةذب نموها

 ةزالثو مندل ا كارلا |

 دونحلاىلا ةراشاةكتالملا نم فال
 اهكردتالىتلاةمتوكللملا ة.ئاحورلا
 0 ل كو فوك اوخلا

 سفنلا غلام ىلعاو ريسدتن ا ىلد
 دادمالا ف كدزب هاوساس ع هللاباو تو

 اضعب رهقيلافرط عطقيل دو_فلاب

 ئشنت ىبااةناسفالا تاغصلا نم
 وأ هتاغسصوح و رلارصأ» رغكسلا

 رو رخاظن و يملا مي
 ةمكح زعب هللادتءنمالا رصنلا

 تاعتسملاهللاوءاشد ام ىلعءاشد نم

 اونمآنيذلاا ميأاب) نوغصتامىلع
 ةفعاضمافاعضأ ايرلاا ولك امال
 اوةتاونومل## لعلها اوعناو
 اوعبط وير فاك تدعأ نارا ||

 نوجر 0 لوسرل اودهليا

 0 رز ةرغغمىلا او ءراسو

 تدعأ ص خرالاوناوعملا اهضرع

 ءارمسلاىف نوةفنين يذلا نيعتملل

 نيفاعلاراهشلا نمط اكلاوعارم ذلاو
 نيذسملا بح هلاو سانلا نع

 اولطوأ ةنش>اناولعف اذازءذلاو
 اورفغتسافهللا اورك ذوهسفنأ

 موهللاالا بون ذلارغغب نمو مم ون ذأ

 نولعب مهو اولعفام ىل_ءاورص»

 مسهم رم 0 وأ

 راسم الا اهتع نم رع تاذ>و

 رشف نام الار متراهتش نب ندلاخ

 فاو زي_ةننس ميلبق نم تلخ
 ةبقاعناك ف دك او رظناف ضرالا
 ىدهو سانلا ناسازد نيبذكملا
 اونزح الواونمالو نيةتمالةظع ومو

 نانينمؤم منك نانولعالا مت - 1

 حرق موغلا سمدعف حرق مكسع
 سانلانيباها اوادن مايالا كل" وهلم

 فطعلاو او ربخ اوعراستاا ارغلا( نيرفاكلا قع واومم :مآ نيذلا هللا ص محل ونيملاظلا ب<الهنباوءادهش يذم دخت راوخمآن يذلا هما ملعبلو

 -: ىامعا صةةءاضم ف وقولاو غلا, نوقا لال و ص غح ري مصاعوفادنو ىل و ةزخ ناك ث يح مضلاب حلق سماع نب او عفان ورفعج وأ



 .اضيةن ةغصةدعبأ مال ص ضرالاو قاطماغثوفواو ريغبا اوعراسأرث نمو 0 نوجر ٠ ٠ نب رفاكلل فطعلاج . نومه نيقفملا

 الذ مها ئاوأ ءرمتوأدنبم لص, نلاوتالء نيئسملا ُّط سانلا نع مهفص 04 ١ نيذل' نالالنيةتمال ةددءم ةعساو ةنحىأ

 نالافوطعم ملص ونواعت 2 .

 4بنذال ع نك فنذلا ن

 مو فرصصنيا ا
 مهنمنيقباسلا نيعتملا لا كئلوك
 هللا ة جرب مهنية حال او هللا ةمصعد

 مبرنذاىلعمالكلا لواعل فولاو
 هلياالا لسعو ماهغتس الايءادتنا]

 باوآلا موزلو ماه ةّسالا ضارئعال
 بوثذلارةغب د -االحورلا لوة:ناب

 نياماعلا ط ام نيد تينزالا

 رابشعالاب مالا بتسل 3

 ه نيبذكملا رابتلاب رابخالا دعب
 ط هلثم ٠ ئئمْؤم ٠ نيقتمال

 ةمعشمواولا نال مي سانلا نيب

 او ريتعلىأ فوذعت ىلع ةغطاعوأ
 نيااظلا ط ءانبُ مل ءلو

 0 ءرفاك.لا ملعيل ىلعفطعالال
 نوكي نأ ب<لاغعلا لاقريسغتلا هي

 نه هل شاع الصتم مالك لا ان

 نيكرمشملا لاومأرثك آتاةسود

 اوناك وايرلا نم تعمبجادق تناك
 ركاسعلا ىلع لاومالا كلت نوقغني
 كلذريسصب نأ نكمملا نمناكو

 ىلعم ادقالاىلا نيمل-هالامعاد

 هوة 3 اومالااوعمحي ىايرلا

 نس.ءاونكمي و رك اسعلا ىلع
 كلذ ن عءىبمتلاد در وفمهنم ماعتنالا

 ناليقو مهلع ةجرووها ارظن
 ىعم و صأ ءادتاتاب الا هذه

 فلام متت يهرتوس.ةرتو
 نيدلا مأ ىف مسالا ىلاداشرالا نم

 ىلا دارما سياو داهجلابابيفو
 ملءاملافاعضأ هنوك لاسىفاب نا نع

 ىحوهاماواَعلطمهنع ىبهنم هنا ظ

 بلاغلا ف«لعاوناك اعزب ول عمونع

 لحرلا ناك هغبعضت نمداتعملاو

 لعل هيبااوةت اود روث دملا لام مرفطلا ئشلاي ىرخ درس | ىبد ى رح ادع هرمازكهو لح الا ىفداز هل نيدلا غلب اذا مهنم

 نع عيدجن لأ نبع نع لب نك لافةغيذ-وبأ انك لاق ىنثملا م رو هدأ نع عجن بأن

 0 ,رعش !نالفايلاقف همدى طصشت وهو راصنالا نمل ->ر ىلع ص نم راها !نمالس>ح رتادهينأ

 لاه ديج نا انخص ص ميني دنءاوأت اف عاب دّقف لثق دق دمه ناك نا ىراصنالالاقفلتقدقاد

 نامضلا نيىدع ىنب وحخأ عفارنب نجرلا»_بعنب مءاقلا ىث ” لاق قعمانءا ىث لاهد اش انث

 نيرحا-هملانم لاحرفف ما 1 أمهرمؤنلا نب سأأ نيا لاق

 هدعب ةابيللاب نوعصتافلاق هللال وسر د لد ةاولاق مكس اعاملاقفم ميد اباوقلآ |دوو 8

 ندع كلمن, نأ ا لوم لسشتس او هنن يلوسر بلع تامام ىلعاون قاوم
 نيح لأ مولدانم :انلاق لاعذلا نعرعا وحن عريسهز ولأ انث لاققدعما انث 0

 امو 0000 ا داو وتنال لسبب نا لسد باس زم

 جاع ىنث لاقنيسملا انث لاقمءاقلا مشرع ةئاآلالسرلا مق نمتاخدةلوسر الاد
 تاؤنف 1 وسلام «د.اىلص ىلا نادحلأ موه نيم لا» اوفأ فى ا الاف دهاح نعي حيرح نبا نع

 لاقىأ ىنث لاقدعسزير## ”شدع هن 0 رلا لبق نمتلخدقلوسرالا دامو: الاهزه

 ةباصعووهلزنعالوءيلعهلا سهلا لوسرنأ سابعْبان ء هنأ نع ىلأ 0 لاق ىع َّىش

 هيلع هللا ىل_صهللا لوسر لعفام مهل ًاسن قد رطااىلع ماق لج رونو رغب سان ااودك ا ىلء د ئمونهعم

 ناكل هدب ىسغن ىذلاو لا ةذ لعفامىردنامهتلاو نولوة.ة مهلا سهيلعاو ماملك لعجو لسو
 م زم ملانح ناك تاادمت نااولاق وانناو>اوانرئاشعا مهملاشبإ داب مهتيطعنل لت 5مل وهماعدللا ىلهىنن لا

 الادمتامو لسوءهبلع هللا لص هدن ىلع لجو زعهلنالزتافذثنمحرارغلا فاوطخرت لتق دق هذكسلو

 لاقذاعمابأ تعمسلاقحب رغلا نب نيسان ع« تئاص اهلك ةئ آلا ل -رلا هلق نم تلح دةلوسر

 لسرلاهإبةن.تادندق لوئرالادمتامو هلوةىفلوغي كاصضلاتعمس لاف نابلس ني ديبع اذث
 محو ملسوعيلع نب (ىلصوملا ىن نع سانلار ةمولاولاو ىاهنلاو ضرملاو با. رالا لهأ رم سان الا

 ىلعمتيلهنا لتقوأت ام نئافأ هلوق ثا ذف لوالا < نيدباوةحافدمت لت : ا رست حدو

 ىلع متيلقنا لتقوأ تام نئافأ هلوق ىفد» زنب لاق لاف بهر نب انريخنأ لاق س و مدع

 فوسفلتَش وأد نتوعناالاوب اًمع اىلءاوباقنتو مالسالا وعدن نأ نيد ووك ل .املاقكناقعأ

 دامو صم |ننانعةلس انث لاقدجنا ا لتغي , وت وع فوسذ ني ذهدحأ نوكي
 د لتق سانلا لول ىأ نب رعسص اهل اهنا ىو هلوقىلالسرلا هلق نمتاح دق لوسرالا

 منك اك اراغك م«ني دنع متعحر لتقف ةوأت ام نئافأ ىأ مهودعنعمهفارصناوكلذدنع مهماز ماو

 هبا ىنع م ءاباجف ل نيبدقوكدنعو عم هذ دنم هن فلخ دقاموهنباب هووودءداهج مكر رو

 نمكلذ صقش ناىأ اًميشدهنلا اربط نلذ ءايد نع ع جري ىأ هييقعىلعبلقني 2 نمو م -ةراغموت: هم

 مير نبا لاقلاق حا ىتث لاقنيسملا انث لاقمساقلا (نشدع هناطلس الودكلمالو هللاز اع
 اوقاف دج لتةدق لبوميلعهقلاىلسص ىنلا نع سانلارفنيح قاغنااو بايترالاو ضرملا لهأ لاق

 نوبلقنتفأ لسرلا هلبق نمتلخدق لوس زالا ددئامو مالكا ىنغمو .لاهذه تازنفلوالا كني دب
 فرح ماهغتسالال_غأ ايش هنيارمضد نافهمسةع ىلع تلقت نمو للف وادع تامنا مسبافعأ !ىلع

 نالهياوبىف توك نأ هانعف هازح ىلع د ماهغتسا لك تا ذكو هباوج فن وك نأ هانعمو ازيا

 .اهعأ |[

 دعب هيج مفرلاءانعمو كل ذكر هوهيأ - مز ميريدا نال ذأ ُّط رس ءازحلاوهسفتب موعد ريخ وكلا

 رعاشلالاف اك ءازحلا

 52537 ال ارتابكلا نماي لان هنم لعب وحالغلالاز قد مو لك ًاواف هلع فقي جالغا انا اوبحاو ىممتلا اذهىفهللاءاقتناهفن رود
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 دخلا 1 /
 "ا

 ةدسغا ارانلابنينمؤوملاهنناد_ءوأ ثدح نآرقلا فةد'فوحأ ىهلوغب ةغبنحولأ ناك نب رفاك-التدءأىنلارانلااوةئاو كوة هدك وو
 رانلالهأرثك أ نالاهفن وأ هرهز (71) قاسْلا لحد عنمتالزب رفاكلل ةدعمراتلا نوكو همراحم ب ا:ةساىفوةثن منا نب رفاكلل

 رئاسة وبن مس كماما د لزب الملل يدي تاهل تذلح
 فيكو نودلاخلا,هف تمنئافأ هلو باو اكر اصف ءازولادغب ثمل مزح ءاكنلو عفر لزم ال ىتعأ

 مزجلاو هيف مفرلازااودا تمن اه ليةو نودلخ نوذلاخلا مهفناكمناك ولو مترغك نانو
 ةسيناث ماهغت_الاةداءا تكرثو لبق تغصواسل مزحلاو مفرازاحاوباقنت متبلقنا ناكمناك ول كلذكو
 دقو ةناكمو دعت وم ىلع لاد هاو ى ماهغتسالا ناو مالك-]!لوأ ىف ماهغتسالاب ءاغتك | متبلّقنا هلوق عم

 ءافتكاانثأ عم ماهغتسالا ةداعا لت نوثوعبملانث أ اماظ ءوابارئاك اذئأ هلوق فرات ءارغلا ضعب ناك
 ةداعا مهك رت ىلعءارغل اعامجاب كلذ._-وةدح ىلع هش ةسا وابارتانك ازد هلو ىفم اهفتسالاب

 عطومو م الكا !ىنعمىبعالادناك اذا نام نتا هلو ىف ماهغتسالا,ءاغتك !متبلغا هلوق عمماهغتسالا

 ءاثنا كلذ فلوق !نمباوصلا ىنأ.سونارقلا ع.جىف كلذ ل ثم لعغي ناكومنم ماهغتسالا
 (الج ؤماباك هللانذابالاتوت نس هنا ناك اموإ) هلوةلء وان ىفلوقلا ف هيلا انمهتنااذاهقل

 هايتي اعدتلا هاء -ىذلا هلأ غ ولب دعبالا هنا قا نمهريغالو د#توعامو كلذيهرك ذىلاعت نع
 لكلا ت وع ناذكال دلءفاماقت تو دئن.ف تن ولان هلنذاو هلدتلاهتك ىذلال >الا نمكلذ غل اذاودثاد و

 تو؟نآسفناناك اموؤد-ا ننانعةملس انث لاقدنجنلا ادع اك لاتعدإ عالودثاك

 كلذ ىنغمن !ل.ةدقو ناك كلذىف هلهننا نذأ اذاهغلاب وهالح اد محلنا ىئالح ٌوماباتك هللا نذاالا
 لاشفالَج ٌومابانك هلو بصانلا ىنعم فة رعلا لهأ فلت نا دقو هللا نذارالات ول سغن تناك امو
 نمنارغلا فئثلك كلذكو لافال-ؤمابادك هننانتك ىلءهيصاودبكو نوهةرصبا | ىو ضعب
 ئدلك نعت | ىذلاهّللاعاصو كبر نمةجروهتادعو كاذكواق>كلذقحاوهاما اًمح هلوق
 ريثك هنافاذهو< نم نارغلا فئث لكريسغت اذكهف اعنصاذكهو هبا عنصوهاما لع هلا باثكو

 سول لاح [هلناسنك نعمه نذايالا توت نأ سها ناك أمو هلو ىفةفوكسلا ىوح ضعبلاقو
 ناك امو هلوة ناك ذامالكلا ىف ىذلا ىنعملا نمايصنال> ٌؤمايان5 هلوق يرخافالح ؤماياتك ليمت
 وهف كلذرئاظن نمنارقلافامرئاسكلذكو لاقستك ىنعم نعىد ًادقتلان ذابالا توت نآس غنل
 مالك لك نالاة-متاقدي زلوة أ ىئععاقح مئاقدب زلئاقلالوق مهتمنو رخ ؟لاقوودنلا اذهىلع
 كإذكو انيعي وانط كل ذكواة->الوقلوقأ لونك همهدعباممرخ ملول انعلوةملاىداقلوق

 ىنعم نمرد ملا ىلع يوصنم كلذ لك ناىد_:ءكلذ ىف لولا نمباوصلاو همس اموهنلا دعو
 ىناعم مالكا نماهابقام طاغلً اهظاغل أ ةغلاخ ىهىئاارداصملا لبقام لك فنال هلبتىذلا مالكلا
 هلوقلب وأتىلوقلا و هظاغلأ نوداهابقام فاعمنماه صنف ظفللا فاهغلاخناو رداصملا طاغاأ

 (نبركاشلاىز سو اهمهنؤت ةرخ الا ٍباوث درب نموا نمهنؤن اين دلا باو درب نمو ) هؤانث لسج
 هللادنعامنود .ذدلا ضارعأ ضعب هنمءازح هل معن نونموملاا هيأ كمدرب نموهؤانث لج كلذ ىنعت

 مسقاماهنمهيطعن هنا ىبعب امن دلا نم ىنعن ا هتمهطعت لوقب اهتمهنؤن هدنعام هلمعب تبا نم ةماركلا نم
 ةرخ الاف هدنءامبلطو هعاط ؟نملاهدعأ ىتااهنناةمارك ىف هلبيضنالمث هتامح مايأ زر نماهمف ه4
 هتمارك نمهننادنءامىنعل َ :رخ الا باول ءتمءازح ]معن نمد در نم ول وعن ةرخ الا نا ولد درب نمو

 هنلاةمارك نه ىنعملاو ةرخ الا نم ىبعناهمهطعن لوقب اهنم هنو ةرخ "الا ىف هلنيلماعللا هدعأ ىلا
 نصا اًمهفامىبملاوةرخ "الاوان دلا ىلع مالكسلاعب رفنةرخ الاف هتعاط لها اههصْىتا
 اهنمهَنْوُ ةوخآ الا باوث درب نمو !هتمهتؤناندلا باوثدرب نمو قدس نيا نعةللس انث لاقدح نبا

 ةرخ “الا ىف هاف الو نزرنماهنم هلرمسن امهتؤأ ةرخ “الا ىفةبغر 4 تسيل اين دلادب رب مكسنم ناك ن ف ىأ

 مكلااه ضرع نار نما ف صو منن ضالا لمص نمفاكمال ديالو اؤثلا وص اهاذعم ةنملاو

 تلفولاك مهمناح تاغفرانكخحلا

 . ملنيكرسملا ءاقثل ةبادلا هذه تددعأ

 5 كم اوحضعبا اهنك رب تأ نم عذتع

 ' تدعأة نطل اةفغصقفف هلوقهلدمو

 اهل دي الهنا ىلع ل ديال هناف نم قتال
 ' مهريغو نينالاونابصلا نممهاو

 هتااوعبطأو رو-هلاو ةكئئاللاك
 ءأح رن اه او 21 ماعلل وس .رلأو

 ةعاطوهناةعاط ىلع ف وةومةجرلا

 باعضأ هب ك.:اذهلذ لوسرلا
 هأ ]وسر وهللا ىصعنمن اى دنع ولا

 الهأ سداوهفءامسشالا نم ئشىف
 ىلعتي آلا لمع مهريسغ و هج رلل

 ف وطعماوع :راس ومد وذم و رجلا

 هئالذواولاريغب ارق نمو هليقام ىلع
 اوعبطأ هلودواوءراس هلوق لعح

 نامزالتمام الد اولا ئثلاكهملا

 ىفهي نيدلوصالا نم ريثكك متو
 اولاقر وغلا >وب صالارهاط نأ

 اوعراسرب دقتل اوفوذ#مالكلا ىف

 ركنوهب رنمةرغغم بجو امىلا
 ةىظعلا ةرغغملا دسرغمل ةرغغملا
 الاكِلذ سدلو مظعلا ىف ةسهانتملا

 مالسالا تاس ةلصادلاو در هعمل

 : ةمركعلوةاذهو تابهملا لكن ع

 ءادأ اوهبلاط ىلأ ن ىلع نع و

 تافعنب نا ؟ءنعو ضئارسغلا

 عدس نع تأ وصوم هنالرع الدالا هيأ

 هناةنلاعلا كأن-ع .وتادانعلا

 نب دجتو لاصكأا لاقو نر عحهلا
 1 ةصوماع نمهنال داهخلا هنا قدما

 هيوتلاىلااو رداب ممالالاقودحأ

 نعىسهنلابيقع درو هنالاب ىلا نم
 اجل اىلا ةعراسملا«ءلعفطعمئاررلا
 ناقعلا ةلازاهرهاط نارغغلا نال

 نم سانلاهل عام عسؤأب تبا ةةنهل اةعس م صو يف: عل امل ادارملاو ءاهسلا ضر عك رخ عضوميف هلوةلتارمسلا ضرعك دارملاهةنعااضرع



 اة توضرالاو اولا تلغجول هلادارملا ليقوان د'ءءاّعبءا.شالا لوط أ اهمال ضرالاو تاوم هل !تماداماهف نيدلا.رئاظنو ءهطسأو همك
 لثم كل ذناكلاد>اواّتدط ضعبااب ضعبلا لصور غت الءازحأ نماغلؤماعظستاقيطلا (/ع) كلثنمدحاو لك ن وكي ثرعع اياع
 ةعسلا نمةب اءهذهو ةنحلا ضرع
 ةينطلا نال يةولاعتهتلالا اهيل
 ضرالاو تاوملا ضز:ءاهسرغولا
 نال د>اولا لح رأل نوكتامنا

 امم رب امه تغرباءاناسنالا

 ةكوامما ةزلان وكت نأ د.الف 4
 ول لافو اذكهاهرادّعمدح لكل

 هزموةته.ّعلا ضرعلا ىبعم

 تضرءول هانعماذك» بوثلاتضراع

 عسيما لين ىلع ضرالاوتاوهسأا
 'ّ تورثك الا "نعل انمئاتناكل

 فالح انههض ضرعلاب دارملان أ

 ةداعلا ىف هنالرك دار ص+ولوطلا
 ضرعلانأك اذاولواطلا نم ىندأ

 هري_ظنولوطلاب كى :طافاذكه
 ىنئاطبلانال ىريتسا نماهجن طب
 /ُ اهظلانمالحت ودأ تن روك ةالعلا

 إذ حح ةناطبلا تناك اذاو

 ضرعلالاغتل!لاقوةراهظلا فدكف

 دالب برعلا لوقت ةعسلا نع ةرابع
 نأ بفلصالاو ةعساوىأ ةضد رع

 اهوودب او ق يضل هضرع ع سن ||م

 ص هرعلا ل_عق قدوس رع قاض

 5 اانههلمسوةعسلا نعةدانك

 فيكفءا_سلاىف ة:لملانولوقت

 ءا_ىسلا ص عك اهضرع ن روك

 ن آلا اهتوكملس تدعي تيحأو
 تح<توتاوءمسلاق وفا هما ة قول ع
 قل وهيلعهللا ىلصلاق شرعلا

 . ندجرلا سرع اهةعس سودرفلاة ة<

 لأس لقره لوسر نأ ىورو
 كنا'لاقو لسوهيلع هنا ىلصىنلا
 تاومسلا|ه ةرعةسنجملاوعدت

 ىلص يبنلا لاقفرانلا نياف ضرالاو
 ليلا نياذ هللا ناهس لسو يلع هللا
 هلوسر وهللاوىهملاو راهنلا ءاساذا

 ةهحفراذلاو واعلا ة يح ىفةنحلا اذكفتناملاكلذدضيف ل .الاوملاعلا نم ناحفرابلا لص> كلغلاراداذا هنا ملعأ

 ىو هلوفامأو هادف هقزرنم 0 واةرخ الا باول درب مو
 ىرص [ىلاهئاهتناو ىاباهتعاطب هيلا ناسا نم« تلوم لركش نم سئ اسو لوق نب ركاشلا
 ىفقم-١نالاق ىابا مهركش ىلءةءاركلا نم ىئاءلو أ تدعوىذلا لثم ةرخ“الا ىف ييرات منتو

 ءازح كلذ ىأ نب ركح اشلاىز م -و'قوعسانءانعتملم انث لاقدج نا انمثمص امعكلذ

 لوُغلا و اينالا فقز رلا نمميلءىرعصام عمرخالاىفهدعوارماياهقلاءاطعاكل ذب ىنعي نب رك اشلا

 تلالازم ْس "اكو مهضعب هأر ف كلذ“ ءارق قءارقلا تفلت ( ىننهن كو هلو لب وأن ىف

 نيإسملاةءارق فناروو_ثمنان ريا هومانلا .ةوفاالادءنورخآ ءارقوءاملادب لشن

 كلذ ئئعمقامغتال بصف ئراقكلذأر ونيت ءار علا ىأبنامهانعمف فال: دال كا :ذورعمنادغلو

 ( ريثكن ويب رمعملتق) وقلي وأ فلوقلا 8 ىننمكوءانعموبرعلا م الكف 9
 لْسِبق )00 اا او تسوي رسما 5 هلوق ةءارق ف ءارقلا تغلتخ

 اماو ةذ

 نال. ها هنال فورعم«واونهواش هلوعا نك, ملاوأاتةوللاق هنالك ذراتحما هناف لتاق وذ نم
 ىنلالثعلاب ىعاما اولاقم مام لق كلذاؤ رد نيذإ امأو اولةةامدعباوفعض م واوذهب ملم مناي اوغصول

 لتي لن نيب رلا نم ىب ىعفعضلاو نهولا ىنناسغ او مهعبجتودني#.ب رلا نمدعم نم ضعب و
 هللا نال ريثك نود رهعم ل تق فاعل امضب ًارقنمةءارق باوصلاياند_:ءكلذىف نيتءارقلا وأو
 هللالعنالوةنل !اولح رت نأ مث بح مأ هلوةنماهابق ىتلات اي“ الاوتي الاهذ_مبتاعامنالدْوزع

 لت ةدقادج ناعيصن غاصاااوعمسوأ لانقلااو ؟رودأ مولاوم مز انيذلا رك_ئماودهاج يذلا

 مددنرا نونمؤملااهب أ لستقو أدت نام نتافآ لاء ةلاتعلا عكر و مهرارف ىلءلحو زعهللا مهاذعف

 مهللاقو مهلبق ءاسنالا عاب ن مريثك لعق نمتاك ام مهرب نأ معمكاقعأ ىلع متبلقناو كن

 3 ىلا نم سمن لق ذا نول عسي ميابق ءاد :دنالا عابتانمملعل او لضغل !لهأ ناك اي مئلعفاله
 اك اوةعضن مو اونهج لو مهسدن عم نول: اتي اوناك ام هركع ىلعهننأ نين ءادعأ هني دىلعلاّّعلاو مومن اهتم
 و ريصم م هنكلأو مهيبن لتفاذا ءايدذالا عامنا نمر ئاصملاو معلا لهأ نم مهلبقاوناك نيذلا ف عضد ل

 مسمن اةتومدرلاامأو لوأ املا لب وأن ءاح لد وأتلا نمل ذي ومد وم ةيبهملا كج تح م ماد ال

 ا فريثكنوس رهعمو لتقف ىن نمزب ”اكومالك-لا لد د وأنأعاو ل5 هلوقن المعم هلوشب نو وذ

 هملا لص ىألا لّةلاح ينعم ىلءلدتواوا مئالواوراعض ا مالكا ىوهنلا ل ؛سفومامأاملاونهو
 مالكسلا فلئاقلا لوك كلذواهر 5 ذم اهملع ماكس ( نمرك ذامتلالدب ًازتسح اهناربةلسودياع

 هانعمىفاو امد اديبرعلا لهأناقنو.درلاامأو ملظ شيد هعمو ل5 8 ؟ماعش مدد هعمربمالا لد

 اوناك ولةفوك ل!ىو < ضء:لاقو ىروهد-اوبرلانودبعت نيذلا مهةرصملا ىوتت ضع لاقف

 ةعاجل !اند_دعزوس رلاو قولالاوءايلعلا هتك-اوءارلا ع ود راولاك!برل ةدايعىلانيبوستم
 رك كاهل بتم ونسي لا خب انعمىف لا : واد لا لهأ فلتخ ماوةعاج وهو رو هرداو ةريثكللا

 د.عءنعرز نع مهاغن ءناف كا لاف: ندحرلاداس.ع 1 داراشيوبا انئثص كلذلاق نم

 دنع مساع نعىررنلانابغس امد لاق معزوبأ انث لاقىأملا "ماع فولالانويب ىلا هللا

 نعتشمع نبأ دىر وثلاانرمأ لاق قازرلا دبعانريخأ لاق ىحي نب نسما 1 هلثمهلئادمع نع

 انث لاق ماكح انث لاق درج .ا نناص هل“ مهقلادبعنع سبح ن رز نعدوحأ | ىنأنن مهاد

 |" ري لاق مشه اذث لاق مهاربا نب بوق عد ندع هلم انا ديعنعرزنعمداعنعور#

 3 !اوزاعاءارقنمةعاج ةءارق هوفلالاو فاعل اخب رخأ 0

 فروع

 تح عملا تاو لاح وذ لات ىهنءاف لي ةةزجلا عستءاه-وضرأ ىأول اقفءا_م-لاىفمأ ضرالا ىفأ ةنملا نعشالام نب, سن أل سول غسلا



 ءارمضلاو ءارعسلا نوني نذلا وقاهنمتا غصلا كالت باس ةكاةطساولة#:خجلان متاسنالا نكتب يح نيقتل تاغصر ل تح
 02 ىدصتاع ردا فلل نكح نةهملعاو ردقاماوقفني ناب نولحالر ةقلاو ىنغاالأاحىف

 عوج اريك ن روم ر4 عملت اق هلوؤ سامعن,ا نعءىلع نعم واعم ىنث لاق م هليأ

 هللادسءنءر ز نع مضاعو ءةمعش انث لاق لطفملا برش 1 لهو نمد

 د. ني نا_وأس هي دع اع نورخ 7 لاقوفولالالاةريثك ثور رهعمل تق ىن نم ساكو
 سامع ثنا ن عري سم> نب لدعس نر تا نعني دكونأ اك لاق تامل! نيد 1-0 رادجلا

 0 و لاف مهاراا نب وقعت 7 ايثكك ءايلغلاه تك نو رجل ىن نمش *اكو

 ندص ءاسلتع ءاهقف لاقرب“ 0 رهمم لثق ىن نمنم ةاكوهلوق ف نسا ح قوءانرمخأ لاق

 نود ردعم لبق ىننمن أكو هلوة ىف نسملا نعءاحر لأن ءةلعئا انث لاق مههاربا نين وقعت

 نمش انئرص زعمت [بوطر ل لقوا ا اهئر ثا ذكو ب وقع لاقريثكلا+و 5 ريك

 هريثك عوجلوي را 5” تود ردعمى و 5 ىبأ نمزنب "كو ةداتنع نعد عس لاقديز انث لاه

 نود رهعم لو هلوق ىف نسا ن ّ :رمعءانزمشأ لاق ناررلا دءانريحنأ لاق بحي نب نسا انئرص

 لاق قا' راب باساب 52000 انخص ريثك عوج ةداتق لاقريسثك ءا ءلاقريثك

 ديعنب ورع م ايا عرج نوي رار ةمركع نع ور ءنعةنيبع نباانريحخأ

 مماعوأ انث لاقورعزيدجم ٠ مدع هلثمةمركعنءورعنع تايغس انث لاق ىلمالا دبجلا
 هيك عمل اف ريثك نومبر هعمل: ةلحوزعهللالوقف لها تن هد ىل نم نءىسعنع

 نع تثدط هلثمدهاع نع عدن لأ نب انعلبش انت لاقدغي ذوب ان لاق ىثملا م

 هيك و لوق. ريثكح تود ردغم لت عسبرلا نعميبأ !نع رذع> د داآثنا ان“ 6

 ى'نهنب 100 اوةىف كلاود. نعرم : اج ءريدزولأ ادت لاو قدا ذك لاقىبثملا ٠

 لاقرمص ثدي وس انث لاف ىلا مص معبأ لق 0 ريثك نو.د 00

 نود رهعملت 2 ى نم نم ”اكودل ودق نسالان 5 كرابملاو ناءح نب رعد 0 كرابملاءاانرمخأ

 تعمسلا# عيرغلا نب نيسإلا نع تثدع رعمءايقتا كرابملا با لاق او ريصءاطءعرشعجلاف رياك
 ىنعد ريثك نود رعم ل ثق هلوةفلوقي كاصطلا تعمس لاق ناسماس نب د...ءانريسش ل وعي ذاعماب أ
 لتاقىدسلان غطامسا انث لاقدجأ اذ لاقنيسلانيد# ندع مه لتقةريثكلاعوجلا

 نء'اكو هو انث لاقد.ج نبا ار ةريثك ع وجلوتي زيثك نود ردعم
 لعس نا لج مح تاءاسجيد عمور تلا هباصآ 0 ”اكولاق ريثك ن اود ل ىنن

 نوب ال الم "اكو سايعزم ا نع همدأ ع نعفأ ىث لاقىع ىث لاق ىنأ ىنث لا

 هث رع كلذ لاك نم 6 عابت الا نون ولا نوزنن 1 لاقو ةريثكلا عاوتميكسا و نيلزلا ريشا

 ثو.درلالاه ريثك تود ,ر دعم لق ىبأ نم نع "اكو هلوقفد زنبالاقلاقبهونءاانرمخأ لاق سأول

 تك ١ ناط ثلا حاص ني هذعاو مز مما نيد هللا ب متاعاذهوةيعرلا نود :رلاوالولا نودنايرلاو عابتالا

 لتقدق هللالوس راد نا سانلااهيأ حاصتنث ىف هحامصد ف:عةعزولات ناك لاقلتقدق اد

 امو هلال يبس ممجاصاملاون :هواسن) هلوقلتوأن فلوقلا ُ 2 :مواكر ئاشعملا اوعجراف
 0 ا مس اضاانملا اونهوا هر 5 دىلاعت هلو ع (نيرباس ابحي ناواواكتسادد اوقعض

 اجرا نع لوف يقل ةلالو هللا ىلدس ىف مهلان ىذلاحا رام آن ءمهلاناسل اوزغعاف هلا

 اولذامو قيعب اون اك-تساامو مهمدن لست ع مهاوق تغعضامولو# و اوذعضامو ,_هداه-ن ءاواكنالو

 مهر راض ىلءامدق اوضمنك-او وهمة غيت هفمتنهاد_موميدفلوخدلاب مهودعل اوعشتتيف

 ٠ ميار تا (ترعتار- (

 لمع اك لاف ىثملا موس دح ريثك عوج لاقريثكت و. هرهلزت يق سامع نن أع نعدند>-نعغافو هع

 ةمكتقدصتا مناة شت نعو هلع

 اهلع 1 ريقفلا ناكفتنع

 لاقثم نم س هكبسحا تلاكذ

 دا ارااورس>وأ سر ءىف لسقوةرذ

 نموا ختالامناللاو ال اج

 توعدالوعذةرمضمو ةرسملأح

 حرف ىئلاحىف سائلاىلاناس>الا

 ناسحالا كلذنا ل.قو نزحو

 ىلهتاك ناب مه دهب ءاوس نا ةنالاو

 ناكتاب ؛ مهءاسو ًاء-هعبط ق قذو
 قوهنو تس رس الم محا هلافل

 ىلع لسا دفاقنالارك نب ءحاةةنا

 ةفاشةعاط هنال هنبادنعهعتو مافد

 ل>التق ولا كال ذى مه ناك هنال وأ

 ان ومو داهللا فهل اةحامل |

 هلوخ ءانهنمو ا :نيتلمللا هاك
 اذاذب رقناوظكاهنغلا نيمطاكتلاو

 مظك لاعب واهاقد-ثو اه”الم

 هرسهظ ملوهسلعتكساذا هائرغ

 ىلع همتكهناكلعشالو لوعرال
 فكو هذو- ىفءظ غدر و هئالتما

 ماسقأ ن :رموهو ءاضمالا نعهمضغ

 مسوءيلعهللا لصلاة لاو ريصلا

 هذاغن اىلءردقيو وهدا. 0 98

 لاقو اناعاو رانمأ هلق هللا الم

 اما ةعرص !اسدشلا سلاغأ

 دنع هسفن تاع ىذلا دئالتتلا

 نعنيفاعلاو هلوقاهتموسضُغلا
 نعوقعلادارب نأ لمي لق سائلا

 ايرلاةصقسمّمعدرو هنالزب " رسمعملا

 ةرسسعوذناكت او ةرقملا 2

 ربخاوقدصت ناو ةرسدمىلا ةراظنف
 مسوهيلعهللاىلص هنأ لك دك

 رسما نسلخع
 ىلايدنة مسمن ناثمأللا ف: هرمك

 هيلع ريضصلاو 2 خا 11 مظك

 عجل ماع هناز ءالظلا زم معوةعلاو

 اوم يح نيكر

 ل 'ملددأ مهلع ىنح -اذالاو-الا ف نيفاكدملا
 رم ١

نع تلا ههرح ند ىططعت ودا اط نع وفعب وهعطق ن ملا ى-لذفاذ ددعلا نوكيال
 2 نأ ناهيحالا داو و لاعا لك اع 



 از لوا كف سنع 1 مذللا نوكرنازوك ئيَدسملا سخن هئاو كيل اءاس5نمىلا نسحت نأ ناسجالا ان نفك كاذبا“ نسدحأ !نمىلا

 توك, تاوتو روك ذملاءالو ههشق لحدو

 لح ديو تاريخا هو-وىف ءارضلاو
 دوطاو سغنلابولعلاب قا شثالا هيف
 اهتمودو جلا ةد اع ىصخأس عناب

 امندلا فاماريسغلا نعر رضلا عفد

 ةءاساب ةءاسالا هب اه لغتشم الناي

 اغلا ءظكيم عربا اودو ىرخأ
 نعهتمذٌئرعب ناب ةرخ“الافاماو
 وهوتي ورخالاتايلاطا اوتاعبتلا
 ةلادتن الانذاةوةعلادد وسدقملا

 ريغلا ىلا ناسخالا تاه عج ىلع

 هلو هوةبعوممملا باوق ركذف
 دسبعلل هللا ةبحن اف نين سلا بحي
 نالاق ناوثنا تاءرد مظعأ

 هنم عانت ءانسح أ سا هس“ راهلا

 مدن م اهليقوهسغن ىلا ايوكذ ارع

 م-وهيلغ هللا ىلص ىلا ىلا كلذ ىلع

 اذا نيذإاو تلزخذ كلذ رك ذو
 ةءاورىفلافوت الاةثحاف اولعف
 5 ا نلجرنا ىلا

 مسوءيلعتلاىلسهللالوسر مش

 امهلا او- اى ناقرغب الاثاك_فامهشد

 هللاىلصهننال وسر عم ىقعثلا جرف
 فاو رغسلا ىفةعرقلاب مل-وميلع

 4 3 .-اص ةأرما رصنأف مولتاذ

 تعقوئاه هرعش ةرمس أم ى 8

 ىم- 0

 تءضوفاهعل ىهذفاهلا ىسهتنا

 اهةكرهاط لمفف اههح و ىلءاهةك

 لاقفاعجار ربداف ىتقساومدن ع
 تيدعو كتنامأ تن هنبا ناس

 مدنولاقكاتجاح بص” لوك ر

 ىفناو ىتتهسنذ نم هلناىلا بود 9

 تالذأب هللاةفى] تيرم ذى نذبرلو# ىهواد اس منارة اعلن -يلطا 1 جرفلل هلعش هله هنرمحاف ىةثنا

 ريغلاىلا عقتلالاصنا تانسج الا عاونأ نمتاكاذوءالؤ هىلاةراش !نوكمفدوعال 0 9

 يري 1 11 سس سس سس

 لوك ن راصا اح هللاوه.حوو هلي زخةلاعابت او هنا ةعاطو مهسن رمأو هنا هأ ىلحارم مهسن عا مهو

 رغذ لّشفسالءودعداهحىف هلوسرةعاطوهتءاطو 0 هازل نب راصلا نء مهلاثم و ءالؤه بح هلئاو

 ءنهو هد نمالوتاموأ هد: لتقن الهودعا لذفهديةعىلع بقنا ن ءالوهودعنع

 ديز انث لاقرمشب انكثص كلذلاقنمرك ذ ليواتلا لهأ لاق لذ فانلة امون و هسن دقعل

 و زعءاملوت ودب انا ةساامواوةعضامو هللا لبى سىف م ماصأاملاو :هواس؟ ةداّتق نعدمعس انث لاق

 لتاقام ىلءاولت اق لب مهني دنعالو مهترصن نعاودنرااملوةياوتاك-ت-اامو مدن لتقل اوعضعضتامو
 نءرغسعح يأن هشادبع انث لاقوعسا انث لاقىنثملا "مدع هللا ارت بقا يندم
 ىللتقلا اوةعضامواو زعاملوشب اوةعضاموهللال سس ىف مهماصأ املاو :ةواف هل ودافع د رلا نع هدأ

 جلا سوم لع هللا ىلص هنأ ى هيلع لت اقام ىلع اول اف م رشرمصت ىلع اوديراامول و هي ءاواكتسا امو رجس

 اقىدسلا نع طايسا انت لاقل ذغملاندجأ 5 لاق نيسحلا نء رمت انثرص هللاباو قل

 ىفاوفعذاملوةا مسوهيلعهللا لص ىلا لق نم هلنأ لب سيف مماصأ ام نود رلان هوأثاوئهو

 موهللا ِل_سوهيلع هنا ىلصهللالوسر لاف نيح اولذامل وهب اوناك-:ساامواوةعضامو ىننلا لمع هلا ليدس

 نعل # اك لاقدج نبال رص نم وم متنكن ا نولعالا من :اواونرحتالواونمتالوانولعب تامهل سبل

 000 ساامو مهودعنعاو ةعضامو مهسندّعغلاو :هوا فقدان ءا

 ثانع اص ىث لاق نيسهلا ان تالا انثض نب رباصلا بح هلياو و ريصلا الذو مهيد

 لاق لاق هون اان ريسخ لاق سأ و مدع ١ اوعشختلاةاوفاكت-اامو سابع, لاق لاق جرح

 امو ) هلو ليوان فلوقلا ٍ نيرباصلا باو هودعل اوفاكتسااملاةاوفاكستساامو دب زئما

 موق! !ىلءانرصناو اًماد ق5 تدثوان ص ىفانفارس اواند وف ذانلرةغااش راولاق تاالا م-هلوةناك
 رك ذ نم مملا ءاهلاو نيس.درلالوق ناك امو مهاوق ناك ايفر 0 (نيرفاكلا

 ال ارعغاادر هلودو مهيبنل_تةذالوقلااذهىوسلوقمهلناك امى.عداولاوناالا نيس رلاءاسم“أ 1

 ةرفخم ا سهم رةلئسع و مهودعةدهاتو مهماصأ ام ىلعريصلابالا مدن لتقذا اوه<“ «: ملوي اًميونذ

 هناففارسالاامآو انبوثذانلر غغاانب راولاف ناالا مهلوق نأك امو مالكلا ىنعمو مهودع ىلعرصنلاو

 انلرةغاانهه هانعمو طرقافهراد_ةمزواح اذامالااذهق نالفف رم !هئملاقد ئشل اىف طارذالا

 رئاغملا اننوفذاءارفغا مالكا ىنعمناكو ماظعلا ىلا ان.طخقفابنمهءفانفرس امو. متمراغصلاانب وذ

 دهات نع عين أن بان «ىسيعن عم هاعوبأ انث لاقورعنيدم موس دص اك رئابكلاواهنم

 لد ةغيذحوأ انث لاخلا "مص ا لاقان ص ىف انفا ارساو هنيال وق فس امعنء | نع

 لاق نيسلا نعم دحان سن ًااذماط ا نر 1فانفا ما ودها نعد ىلأ نب نع ليجنت

 اياطخلا ىنعبانمأ ىفانذارساو هلو ىف لاه! !تعمم لاق ناجأس نب دس ءانرمدأ لاقذاعمأب أ تعم#
 ناهض !نع نامأسنب :ديبعنعتإ ولأ انث لافنيسملا اذث لاقمسلا انْثص رايكلا
 لاقل .ةجيرحنبانع جا ىنث لاق نيسحلا انث لاقمساةلا مشع رئابكلالاق مام

 لاقىبع ىنث لاقأ ىبث لاتدعسنيدجت ٠مدع اناياطخلاةانمأىفانفارساو سايعئبا

 هنافانمادق] تدثو هلوقامأو اناءاط+ لوهان صا ىفانفارساو هلو سابعنب |: نعهسأن ع ىلأ ىنث

 00 0 كة تشالو بتمر هرعت محرما نمانلعتالو م علاتدو كلودعب رطتشإ نمانلعج الو ِ

 .كسنةوبنو كين ادذ>-و اود نيذلا ىلعانرمصتا اولوشب نمرفاكلاموقلا ىلعانرمدناودهم ره دحاو

 مهل دان ومهلاتفاوكرتودحأ موهودعلان ءاورفنيذلاه دابع لجو عدمها نم بنان اذهاعاو

 فعضوهودع نع

 لو
 تاذناكو ةئيدسملا ىلا ع جر ىجهعم لبق أد ةيوتواسرف كل لعن نأ هيبا لعل كاس: :ذنع هلأ ساق لسوه.لع هبا يبس هملالوسر ىلاقلطناب مش



 64 ةيوتلاىفةماع سال له لاق واع ل انل مآ اذهل اه نصا ات كوسراب رعلاقف

 عامل |نممكليقاوناك ن نذلانو. ,رلاءالو ودل عفك مكين ل ىلتف مك ل ىذا متانفالهز وزع هتلر

 ىلعداديرالا اولراكف كودعلاو يك ترارطستلو طرا دل مريصك مهؤام دن [تاتقذاءامنالا

 اول ًاساكرغلظلاو رصنلا م رمل سو مهودعل اونيكس لو ثوب رلاءالو هفعسطب اك جباقعأ

 ىلءرغظل او رصخا اهيطءمفهودعداهح ىلعو ٠ . هال اريسم ن«بح هلنا نافاو رصن أك مهملع هلنا كر مصيف

 انلرفغاانبراولاقنأالامهاوق ناك اموقدءانبانعةمل» انث لاقديجْبا نصت هودع
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 لوةيةرخأ الا باوث نسحوايندللا ىفمهو دعىلعرم هنلاو نيكسلاو ر وهظلاو حتفلاهنلا مهان اتادعأ
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 3 لاينر انعم ةىذغلا و رصتلا لاقاثدلا با 1 ” الر تاق ر اا

 اندلاب راوق هللا عهأنأ ومد اس 6 لاقد_.جنا انيص ه:-روهتاناوضرلاف

 لوب ني: سهلا بح هنلاو هلو ةو اهفدعأ موتني اور "الات اوف ناحل مهودع ىلءروهظلا ننح
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 امهعضء.نذأس رغلارصو امتددش
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 رفغتسا نمرصأ ام سو هلع هنبا

 ىوروةص نيعبس مويلاىفداعناو
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 ممج واق فلجوزع هللا فذةفاوأ هأ "ساوا اوعحرأ مهره هك دمام لالا قدم ل اذا تنس -مهوولتق كنا

 تيقلنا هلاولاةوالعج هلاواعف ا.بارعأ اوةلفاو هز محا بعرلا
 ايأرك ذذكالذفل->وزع ع هللا لزئاقد_.الاءارجس خان ىتح مهياطت لسوهيلع هللا له ةلوسر لور

 واخ ياننلاقف سرا ندب ق ف ذقاروودو كمان لسا ودافع 1 ادار نيح نامغس

 ىنعي (هدعوهّنا مقدطدقلو) هوةلي وات فلوتلا © هتلاباوكرششأاعبعزلا 00
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 مكناكممم د امزعما 6و نا 2 .نهدق ابوك ار نزاواو-رعت وكنا اوما ةأم زال هلود دحأب

 لاقدمم انصح ىذلاكه مآ ىلا اوهتن انادموت ردنا لسوعيلع هللا ىلص نا لوسر مهد تو ناك

 دحاب نيكرمشملاىلا سوه .اعمشا ىلصهّمالوسرز راملاف ىدسلان ع طامسا. انث لاق دجأ ان

 دقانومت ءأرنا م ما و الو يح رمشلا ليخوو حوف لبجلا لصاباو ءاقف تامرلا أ

 ذاكممتنث امنيملاغلازننلاناق مهانمزه
 ا زن كن ادم با تحرم ا . لاق ءاقنيكر دااءاولماصنا_ةءنءا

 رانلا ىلا هغيسي ىنادتد : وأة نيل اىلا يسب هللا ءادعيدح أ عسنم لهفة: !ىلا انف ويسب مسا اعد و راذلاىلا
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 هنادك اول _بوديلعةتاىلهدتالوسر ىل!ةامرلا رظنالف عمقنافةامرلاهت :مرذ لج نيكرسشملا ليخ ىلع

 مسوهيلعهللا ىلص نا لوس نر ارمنالمهضعب لاف ىذغلا او ردا هنومهتني نيكرشملا ركسع فوج

 ىلع ماا رلا لتقف لج مت هلر حف حاس ةامرل هل ةدلاشعأ ًاراذف ركسعلاباوةلف ةبهتماع قاطن اف
 نيس !ىلعاود_دفاودانت لثا7 مهامحنن أن طر رالف بسن

 لاق لستار سا ان لاف مادا نب بعصم ا لاو قع« نت نوره ليزا مدواتقو مهومزوف

 ممدع ال لسن نسر لاجل كرسشمملاانيةلود أ مون ناك ال لاق ءارم ١ نع ق١اونأ انث

 نامكناكماو -ىتالمول لاقو ريح نب تاو دام اريح نب هللا دس, ,عءمماعمأو ةامرلاءا ارابالحر

 هيل ناريس اق مهل ادع لد داع مهرماو ادت ت

 نيكرم ملا ره مولا ىلاشفاب ونمعت الفانيلعا اورهط مهومت ًارناوا اوربت :ذاف موماعأب رهطان ومن ٌآ ر

 تاك نامل ةينعلان رولو5 1 واعف نول الح ند و نوف وس نع نعث ةردق ءاسنل ا ؛ اروح

 مههو -و هللا فرص ممهوتأ افا وماطن اف اولاف ل بوءيلع هللا ىل ههنا لوسر اك ءلادهءاممتلعامأ الهم
 ىنأنعلسبلا ارسان ع أ .انث رلاقعكو نتايه ايئاص 0 اوعبس نيمل-1 لا نم بيصاف
 هسأنعىلأ ىنث لاقىع ىنث لاقدأ ىأ لاقدعس ند 0 هود ءارما !نع قدما
 ناد لايلّثالث قلق آتنا .ةساب أت اق هنذابم خوسحتذا هدعو هللا كة دصدغلو هلود سامع انع

 ليدتا ىلع رم ًاواوء.>اه 1 اناافنذافا-.و بعهتلاىلصهلبالوسرعي رخوادح أ لزثىت-لاوش نم

 هذه ءواهمف نيدإ - راهمالااهتعت نم

 رحأ و ناوثلالاصد !ىل ةراشا

 ىضاقلا لاق ءازا كلذ نيلماعلا
 باوثلا نا لاق نمل وق لطس اذهو

 مهل عىلعءازحسيلوهنلا نمل ضف
 رحالاوار أ ءاز#ٍ!-اىمب- هنا تالذو
 هاذ !كلذكن قسمه نملو
 هح وىل_ءهنالوقب تأ ل ئاةلو
 اضداولدتسساوق .ةَفا!الهسشتلا

 مه ةنملالهأ نا ىلع هب الاب

 نرصملانودنو.ثاتلاودوتملا

 ناس امباو+اراهرص: مو لوقا
 نفوصوملان عمال ةدعمتنطانوك أ

 لخغب مهريغ عا ديالن بج وبال ||
 لدعابر حح ذمته ربو هنا

 ىلءو ةعاطل اىلعف ىلع نفكسملا

 لاو> ألما ودوةيصعملانمةيوتلا
 نم تا دق لاقف ةيلامخللا نورقلا

 دارغنالاوامحللا ل هآو نسكلبق

 نسعدرغن اوه ياست ناك.ملاو
 ىضموض رنا ام لكوه سف نكس

 ةنسسلاو دو>ولا ن عدرفن ارقد

 عسبتملا لاثملاو ةئيقنسملاةّعِب رطلا

 ءانملا نس نمل لو عقم ىعع هلحت ىط و

 ىلع هارحأ هناكو هيص ل اواذ ا هذسسد
 لدنلا تن._سنموأ ددحاو عدمت

 نسحأأ اذا لبالا نس نمو! هن ددل -أ

 ملبق نمت ضمد قدارملاو يع .رلا
 ةدلاسلا مسالا ىلا_ءتدليا نحس

 لا ءاتسالاو لالولا نأس ىنعي

 ةيقاعناكف بك اورظناف هلوق لوادي
 مهلسراوغل ن مسخاف م

 ( مايسة رانا ىلع صرعلا

 رثآ مهابندنم قبب /داوذرقنا
 باشعلاواندلا ىف نعللا مهماع ىإ ب

 نيرسةمارثك آلوةاذهورخ الاف
 0: لحال ا ني ا ااا لل

 نا اودلاوللجلا ءامدلا اهل قب نموا ١ نكاد ربا ا عمقو نول تو نس اما اون راك لاى دنيا نئسدار ١١ ره ع لاق

 مسقلال هتف رغم ىف ىفكي نيهمسقل اد لاح انا نالنيبذكل 1 ةيقاعتاك فيك اوراظنافلاق مث باععلاونعللا هلرفاكتلاو لب زمجلا



 مالا ضرالا ىفاو ريف هلوق نهدار #م لا سداو مهلاثمألا او لمأتب لصح امنا كلذو وه رفكن ع .راةكلارح ْر صرغلا نالوأ رش لا

 بدنلاةن ندع. الوالهاسدوهاملاتاك ضرالا ريما ريغ ةسفرعملاهذهتلص> ناف (78) مزلاو-أ ف رعت دوصقملا لب ريسلاب
 راثآ ةدههاشمل نال ريسسلا ىلا

 عام ارثأ نم ىوقأ ارث نيمدقالا

 اورظناف «انلع لدن انران نا لمقأك

 راشملا ناساذهرار آلاىلا اندست

 د.ءولاوربعولاو ىسمتلاو مالا نم
 نب رصملاو نيسئاتلاو زيةتمال

 ةضرتعمةاج تل دق هلوق توك و
 هنود -!أمو نإ_ءالا ىل_ءثعبلل

 مسهثحام نوكي نآاماو رحالا نم

 بقاوع ءوس فرظنلا نمه4سلع

 امامهكاله را 1مم اوني اع

 د.الف ةظدوملاوىذهلاو ناسسلا

 ىذتعي ىطعلان الاس ىرغل نم

 وشهو سناك نامسلا لمع راغاا

 تاعوف ه:و تاما هلاْزا

 ىداسهي ىزإا مالك |امهد 8

 وهونيدلا فني امىلافاكملا
 اعرحازلا مالكل اامهماثوىدهلا

 هظ دوم اوهو نيدلا قب رط ىف ىئنيال

 ناببلا ليقو هينوعفتتملا مهم منال
 ةظع :ى#ملاو ىر_هجااوسانال ماع

 نوكي نأ ه يسم لوقأو ةسغبلا
 ىاب ونيغاكم لا عسيجلاماع ناببلا
 ةلالدلاو ارط نمناكحخ قد رطظ

 ىناهرملا مالكلا هيدارب ىدهلاو

 مالك ااممدارب ةظعوملاولدحلاو

 ىلا عدا هلوقك ىاطحلاا ئئانقالا

 ةظعوملاو ةمكحلابكد رىل_دس

 نسح أ ىهىتلاب مهلداج وةنسللا.
 نادبلانالرك ذلاب نوةتملا صخيق

 هذه نيدأكر همربغ مهريغ قجف
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 ءاوالامل_سوءلعهلبا ىلسصهننالور ىطعاوىدنك!ادوسالا ني دار ةملاذ مول هعمو ماورعلا نب ريد لا

 هيدي نيب ةزي>ثعب و رسملاب بلطملا دي عنب ةزجنجي رخو ريع نب بعصم هل لاقي شب رقنءالجر
 مس وهيل عنا ىلص هلال اوسر ثعبف له> ىلا ندم .ركعدعمو نيك مشملا ل. ىلءدءاولا نم دلاخ ليقأو

 ' رخ ؟تناج نءاوناك-فى هرخأ ل. ص اوك نذوأ ىتحةئازا نكسفد.لولا ني دلاخ لبقتسا لاقرب زلا
 ممسوهياعهللاىلص ىلا لسرافىزعااوناللا له< تامقس بأ لبقأ روكنذ وأ ىت-او>ربت اللاعف
 موسع ذاهدعوهناوك-ةدصدقل لاف هعمنمو همز وةد.لولا نبدا ىلع هذ لمح نريد زل ىلا
 نأنينمؤملاد_ءوهللا ناو نوبت .5 ارأامد عب نم متيصعوسالا ىف معزانتو مثل شفاذا تح هنذاب
 ديعزرلسمزي د ىنث لاقوصءانءانعةلس انث لاقديجنبا ائدص مهعم هنأو مهرمصأس
 نإ ودرعن نج رادع نءنيصحلا مهدات نب ريت نب مصأع ونامد نب ىحب ن دمت نأ ىربد زلاهنبا

 تاواهضعيب ثد_>. دق مهاكنأ رك ذد-!نعاهرك ذةصقف ان الع نموه ريغو ذاعم نب دعس
 لزن ل_سوءيلعهتلاىبصهننالوسرن' كلذ فرك ذاسعف ناكف ثيدحلا نمقاسا_عف عهجا مهثيدح
 صو ىتج اولتاة7اللاقودس>أ ىلا هركم ءوهرهط لعف-لبخلا ىلا ىداولاةودعءىفدحأ نمبعشلا
 نمل>رلاّف نيمسملاءانف نمتعمصلا,تناكع ورزف عاركلاورهظلا شب رقتحرسدقولاتقلاب
 انغصوبراضتانرةلبق ىننعورزمم رب لالا نع مس وهيلعهلبا ىلصهننالوسرىسمنيحراصأالا
 انام موعمو فال ةالث وهو شب رق فاسو ل رةثام طيس مهو لاتقل لسو «يلعهللا ىلههنالوسر
 لوسرس أو لهج ىلأ نب ةمركعاهت رسم ىلعو ديلولا نيدلاخ لرحلة نجم ىلءاواعفل اهوبنجدق سرف
 ضيبباش لعمذ_ةمولوهو فوعن ورع ىنباخ أر يبج نب هللا دبع ةأمرلا ىلع لسوء عملا ىلص هللا
 تئاف انيلعو ً انل تناك نا نفل نمانوت بال بنلاب لكلا نعمضنا لاقوال_برنوسةامرلاو
 ول لئاقو برخلا ت.جىتحاولتتةاو ضعب نممهضعباندو سانلا تلا! ف كلبقنمنيتؤنالكناكم
 هلبا لزباف نيايسلا نم لأح رففدبااط ىلأ نب ىلع وب لطملا دبع نب هرج و ساما ىف نعمأ ىبحةناحد
 ان مح اههفكشالتعزهلا تناكو مهوغشك ىت-فويسلاب مهوسف هدعو مهق دصوهرمصن لجوزع
 هدد نع هس أ نعري زل! نب هلناددا_ءعنم سامع نب ىح نعق حم ان دمت نعد ان لاو دج نبا

 1 ا ا 1 3 .نهادح نودام مزاوهنا رهثمابس-اوصو متعة نب رنه مدحت ىلارظن أ ىشب اردعل هتياورسب زل لاقلاق
 ليغللانر وهطاولدشو بنا انودن رب هنعموةلاا نة شك نيحركسعلا ىلا ةامرلا تلامذاريثك الوليلق

 باح انمزهتادعب موقلاانملع ا ةكن اوان ا غكناف لئقدق ادممناالأ خراصخ رصوانرابدأ نءانيتاف
 دقلو هلوقىف قد اننا نعتمل# 0 لاقدص نا انئص موعلا نمدحأ هتمولدنام ى>ءاوالا

 انث لافراتنع تئرع كودعىلعرصالا نميك:دعواع مك-!ثيف ودَعلىأ ءدعو هللا كك دم

 نورهلفةسمكسنا مهل لاق دحأ موو كل ذو هدعو هللا مد دصدقلو هلوق ع.برلا نه هينأ نعرفعجى لا نبا

 اوعقوواودءو لسوهيلع لبا ىلصهّننا أ صأ اوك رتفاوغرغت ىح ايشمهعانغ نم متدصأاما اوذحان الذ

 ذا) هلوذل. وان” ىلوقلا و هيمه سامري غىلااوغلامومهملا هدهعىذلاهدهعاو سوم انغلا ف
 هنياىلص هللا لوسر باد أ نمن رونو ااهيأ كل هنا فودقلو كل ذب رك دىلاعت ىنعي (هنذاب مممو حت

 هسحبهسحهنملاّشب ممولة نيح ىنعب مهن و بت نيحدحأب ودع ىلع ءرصنلا نم كد عواسع مسوهيلع
 ىنث لاقىتتيعز بوقعب ان؟ لاقىطساولاددع_بنبهتلادبعنيدجم ةسدصاك هلق اذااسح
 نعزيزعلادبعنب دمت نع فوعنبنجرلادسبعن رعنب زيزعلا دبعز, نار زيزعلا دبع
 مموسعذا هلوق قفوعن نجرلاد.عءنع هسأ نءةمرخت نب رولا نب نجرلا دبع نع ىرهزلا

 هنشالا ةلوصنا ممل ةيلاختانورقلالا اوحأ نعمة اذا لاق هناك اونمالو هلودودودوةملارك ذاهدهمو تاندقملا

 الو انبج وانهود أ مون باص ميكن ئروئالوداهملا نعاورفع ضتال ىأ فعضلا نهولاو قاما باب رالتبلغلاوةيقاعلات أو لصدض لطابلا

 " لرا
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 1110121111011 097 1و7و1 019 2 1907 19572 39701057 2 قا لج: 1 122 د 2906 15-2 0 تت و 5: تن ت72 7717 72 7 هفاتسج رك وك د سس هسا ةديجلاةبقاعلاوتحلابنولعالامتنأوأ (71) رانلاىف مهالتةوتنجلا ىف التقوناطيشلل مهلاتقوهتنمكلاتة نالت شنواعألا متنأ

 لاق« .:آنعدانزلا ىنآ نبا اربح أ لاق بهو نب اريح لاك رسول وم دص لتعلا س1 الأق هنذأب

 ور عن دم مود لعل لاق ممن :وسحذا لحوزعهلنالوق فلوةد هللادمعنب هلأ دس ع تعمم

 مس منولةل لاق هنذاب مم وست ذا ها نع مدن ىلأ نب انعىسع 1 لاقمداعوبأ ل

 ىآم موس ذاهدعوهنبا_ةدصدقلو هلوقةداتقنعديعس ان لاقديزب انث لاقرشب ئنيدرص

 ذا هلوةىفةداتو نعرمعم انرعس لاف قاز رلاد_بعانرمدأ لاقى حك نب نسما ًسضاص هنذايالتق
 مهنوسحتذا عب رلا نعد نءرفعح ىأنبانءراسعنع تئاج ممنوأتةثذالوةبا مهتوسحت

 ىدسلان ع طامسا انث لاقلذةملانءدجأ انث لاقنيس1انيد# نط لتّةلاس حلاو هنذاب
 نبانعةمل“ انث لاقدبجز ا ئيثص منوال اوه, هنذاب محم وس#ذاهدعو هللا 1 0

 نءعجاح ىنث لاقنيسملا انث لاقمساقلا انثمص لتقلابى5فو.كابمموسحتذا قدما

 حلاصْنبهللادبع انث لاقدوادزم ىلع "مدع لتقلاىنع هنذابوموسعذا نسما نع كرايم

 هلوفامأو ممول: لوشي هنذاب مو سحتذا هلوق س ابيع نبا نعةمط ىلأ نب ىلع نع ةيواعم ىنث لاق

 ةلح اذث لاقديجنب١ [نيثصاك مهلعك ارا ىلعءاستو كاذب كل قاضقو ىمكح ىنعن هناف هنذاب

 ليردان فلوقلا يف مسنعمدبأ ىنكو مهلع كيدي ىطلستو ذاب مهنوسحتذا قا نبا نع
 لح هلوةبىى-عن ( نوبحتامك ارأامدعب نم متدصعو مالا ىفمتعزانتو ما شفاذا ىت) ؤانث لج هلوق
 ميس ءولوشب هلام ىف مغلت او لود مالا ىف متعزانو مهدتو تب اذا ىت-متاش فاذا ىتدقانث
 موزلب لْسوهيل علنا ىلص م>رمأ ناك نيذلاةامرلا كلذ. ىنعبامناووكسلا ذهعامو هرم مثكرتف مدن ذل خو

 نيذلانيكر تملا ناس رف نمهعمن أكن مودل اولا نب دلاخ ءازاب دحاي بعسل ميس نم مهل +2.هو مه زرك سه

 اهيآ هللا ارآىذلادعب نم كل ذب ىنعت هناقن وبحتامك | اراامدب نم هل اوقامأ وم هرم لبقان 0

 مم اسأ نعم هومز هاوناك ىلاةع زهلاوهك] ذو نيكح .رمشملاب رفظلاو رصنلا نمدهع؟نو:مؤملا

 جور لبقو اهفمهدعقأ ملسو «لعهتلاىلصدننالوسرناك ىتاامهدعاقمةامرلا كلرث لبق مهلاومأو
 ىخذمدقول.وأتلا لهأ ن عراب الات رهاظناناةىذلاودفب و مهئارو نم ني مؤملا ىلع نيكرم ثلا لح

 ان ده كلذلاةنمرك ذ ىذماوف هلوةرك ذب /نمضعب لودرك ذنسولاقنم ضعب رك ذ
 مك ارأامدعب نم متيصعو سحالا ف متعزانتو متلشهاذا ىت-ةداتق نءدرعس انث لاقدب زب انث لاقرمتب
 اوزوا-ودوهعلا اوف سحاب مده سحأ ومس .وهيلع نبأ ىلصهتلا ىن مهلا رهعدجا مم 1 اذون وماما

 توبعاممهود عنممهارأ امدعب مهودعمهعرصتف مسوهيلع اللا ىلههللا ىأ مهصأام اوغلاخو

 لوس رنأ سابع نبا نعمسأ نعى ىنث لاقىع ىث لاقى ى لاف دعس ني دمت وسد

 هللا ىلصهللالوسر لاقف مهئارو نماوفاكف د5 مول ىنعب سانلا نماسان ثعب لو هيلعهللا ىلص هللا
 هللا ىلصهلل' لوسر نو انروهط لبق نمانلا بحاونوكو اذمأ دق نمهحواودرفانهاهاونوك م لسوهيلع
 اواراملضعمل مهضعيلاقف مهئارو نماولعجاوناك نيذلا ف اتحا هيا هعأووهموقلامزهامل مسوهيلع

 ليقةمنغلا اوكرداف اسوءيلهللاىلسهننالوسردلا اوقلطنا مئانغلا اورو لبحلا فتادعصمهاسنلا
 هلوق كلذفانناكمتيثنف لسو هيلع هللا ىلصهّنلا لوسر مسدطن لب ىرخأ ةغئاط تلاقو اهملا اوةبس نأ
 هللا ىلصهنيال وس رعمطن اولاقنيذالةرخ الادب 7 نم نم وةوذلا| ودار نيذللا.ندلا دب 1 نم مك:

 نممتيسعولوةء مهب اوعزانت نيحالشف ناكف ملسوهيلعنلا ىلصاداونافانن اكمشيشنو لسوهيلع
 نعهس أنف :رةعس ىلإ نب | نعراس م نع تئدرص ةونغلاو مغلااوأ ردةاوناكنوءحامك ارآامدعب

 م ارأامدعب نم متدصعو متغلتدخا لوقد مالا ىف متعزانتو عودع نع متنبج لوي ماش فاذا ىتح عسب ىلا

 - تي اك جم

 اذ_هىفو نيّقتملل ةءقاعلاو هلوقك
 متنكنا هلوقو ةراثب ومها ةيلست

 هلوقلادسق نوكي نأاما نينمؤ
 نيقدضم متتكناىأ نولعالامتنأو

 ةبلغلا نم هبكرش و هللا دعي اع
 اونمالو هلوقلاد.ق نوك نأاماو

 ةيضدك وهللاب كناعا هناىأ

 ناب <تعثلا اوةعضت الف نمدلا اره

 سام.ءنب الاوىمالا اذهمترس هليا

 هللا ىبصهنلا لوسر باحصأ مزمنا
 كلذكمهانيبفدحأ مول لس هيلع
 نيكرسملا ل. دماولا نن دااخ لبق اذا

 لاَعف للام هلع ولعب نادر

 نلعب المهللا م سوهمل هللا ىلد ىنلا

 مهلا كيبالاانل وقال مسهللا اذيلع
 نيغ ةدلبلا هذه لدبغي سبا
 هذهىلا.عتهللالزناؤرغنلا ءالؤه

 ةامر زي! سملا نمرغن بائو "هب الا

 نيكرمشملا ليخاو ءرولبجلااو دععف
 متنأو هلوق كل ذف مهومزه ىتح

 دعس ن دثارلاتو توا_الا

 هيلعهللاىلصهللالوس رؤرمصت ال

 تلعجاني زحاييئكذحأ موللسو |
 اهتباواهمب ا واهح و زب ءىجحت ةأأرملا

 هللاىلد هللالوسر لاقذ نيلوتقم

 فاقلا مشب حرق حسسعن اتازيف

 فعضلاك ناّدغلامهو اهئعك و

 ل-هءقو دهلاودهجلاو :فعضلاو

 لةوزاجلاو ةماهتتغل غلاب

 اهتيعبةناارملا تعلارهنا ءارغلا

 مسقم نبا لافوةحارجلا ملأ مذلابو
 مهو ةحوتفملا نأ الا ناتغلامه

 0 0 2 مجالا
 0 مهتم متلن دقق ددأ مول عك -ذم

 - او 07 ا و رح وة ٠ نب نوفر مج

 توحرب الامدنانمنوحرتو نومل اناكتوملاب مهماق هريظنواو نمسح الواوقرغت الناب ىلو ا مداه لاَمعلاه دواعم نع كلذ مهطم هم مرد مول ف كالذ

 َت د رهعو مسهف تاحارحلا ترثكو منا واب حاصل رالج ردو رم وابن راغكسلا نم قا ذةمون لتقف هلا كلذ 00 ١ 6 وب فن اح رن اللف و



 را هذان الر ل ل رولا تنطق بلا يل 7

 ةنفهيأو 3 مانالا كلت ”و ة-ارجلاول:ةلاس غن فتملثملا ىفكتامناوةءزالربغ (م.) ىح رب لما ددعق ١_:امملاومتزاذتو

 هتيم كإ”و "اهلوادن هرب دم

 ىل.: ماالا ىهك] اوةكهرمح مارآلاو

 فدو الريمضلا ناف ديد لك

 عئاقولالاةراشا 0 نوكحر و

 له اهفرعن ىلاةمستلا لاوحالاو
 دا ارنلاو نامزل' ءاننأ نه بر املا

 رغظلا نم تاقوالا كل“ فام ماالاب

 هاوقو ةس رغلاتالاطاوةيلغااو
 همدق: ال ريسفتلا كح اهاوادن

 ىلاد_-اونمئششلا لعن هلوادملاو
 ىأ ىدالا»بتلوادنلاةءورخآ

 ال ةتنن ىأ لوداندلاو ءتلقانت

 نب رخآ ىلا موق نمهري غن مدقن
 مو.ق انهماغءو اهراسم مودنال

 .ددغل اود ةريرسلا كا
 ئع قمسالف سكءاايرخ | مزلو

 نر :ًارةتس,الواهلاوحأ يرد
 لادعمنرخلا مولوقهريظأو هاهراث 1

 ةءول# ةرانا وكس ءالدلاب تبعش

 هزه ةريدارلا ل وتغزاه عر

 رصتت ةراتىلاعت هنا هلوادملا

 : نب رفاك.لا مدني ىرخأو نينمّؤم ا

 4 ا ,رمش ب صنم هللا ةرمصن نا
 درا ةراث هنادارملا لب تو رفاكلاا

 ىلع ىرخأو نب رفاكلا ىلعتنمل
 ىلعةنلاددشولهناكاذوني_:مؤملا
 اهلارأو تاقوالا عيب فراغكلاا

 )| لدا اهعيجم ىفنينم ا نع

 امو ق>نا.ءالا تاب ى راراطشلا

 لطم كلذكن اك ولو لطان هاوس
 نادعلاو باو تلاو ف.كذدلا

 5 0 نأ ةلوادلافىف ةمك لاف

 |هعفدي فاكملاوةيقاب تاهيشلا
 ىلع ةلادلا لئالدلا فر ظنلا ةطساوب
 اذ هىلاو هبا راو مظعيف مالسالا ةدص

 نذل أ لعبلو هناحع# هلوة فريش

 0 , وسهذم لك مهول! بهزسل 0 لا

 ظ

 اوغرغت ىت-أيش مهانغ نم متيصأ امن 0 :رعاالف نورهظ ل: امها لاقدحأ مون كل ذو نوم#ءام

 اوةلاخو مهملاهدهعىذلهدهعاو سنو متانغلا ىفأو ءعقوواودعو لسوهمأعهلل' ىل 0 نبا ىأ سحأ ا اوكرتف

 ا لاق مسالا ًييرص نوبحام مهف مهارإ امدعب نم م,هودع مهماعفرصأ أف هن م هعأأم ٌرهخَملا

 نيل ل_كثعلا سس اع ثءالاق < مرح ثبالاق متل ةاذاى دي ىح نبا نع ا آى لاف نيس.ملا

 د» نم متيصعو مالا ىونءز :ةومغلشفاذا ج> ىدسلا ع طابسا 5 لايرج انئلاقدعانثص

 مادا ىأ متل فاذا ىج م-قعمأنن ان تلاع 0 لاهو 8-9-2 انكص علان منوبعامك ارأام

 اذ مهانوب يقاوم عباس منكر تعأ متيصءوى ص أ ىف, ماتدنا ىأ م الاىف متعزانتو

 0 ص مولاومأو م أنبأ نعءموةلاةعز هود 0 م اراامدعب ن 2 ةامرلا يعي

 نمىنعي نوبتامك ارأامدعب نم نسحلا نع كرابملانععبات ىتث لاقنيسملا انث لاق مماقلا
 مدقملا نم هنا نويدتامك ارأ امدعب نم مثيب معورمالا ف مءزاذ”و متلشفاذا ىت> هلوق ىنعم لدقو جذل
 هاني دان ونيبعلل هلتوامل- ال فاناقأك طوقسلااهانممو كلذ ىف تا>دواول' تاو ريخأتلا هانعمىذلا

 و+ اهنخفاذا ىتح ل_جوزعهل 'لوقهنموا/ىدناالف ىفواذا ىت-ىللوةماز هوهاند دانهانعم
 رماها لاف اا ا رتقاولاق مث جيوحامو

 اوبش ممانبأ ْسأرو * جنوط ,تئلماذا ىج
 و لا 0 »ع انل نحلا رهط علقو

 هلوب هؤانث لح ىنعي (خ كاد رب ند م متتمواب دلادبرب نم 8 م( هلوةلد وان فلولا قه

 بعشلا ف ل_وءيلعمللا لسن الوسرةيق مهدعق  ىذلا م هدعقمأو 1 رب ئذلاامندلادب 7 نمكدنم

 دب رب نم مك-ذمو نب كريما ةعْر :هاوأو ذاسهنلا تاط نيمل-ملار ا اوةلو نيكر رمشملا لع كلن نم

 ملسسوعيلع هللا ىلصهملا لوسر !هيف مهدمقأ تلا ديرما ة يفتر اإل ماوةيثنيذلا كلذ ىنعب ةرخ" الا

 دجأ انئلاقد انمي صا رخ الا ارادلاو مولعف نم كلذ, نت اوثلا نم هللادنعامءاغتباد ع | اوعبتاو

 نودي رب اوةلطنا نيذلاوةرخ ل ء رب نم مك :موا ندا دب نم :هىدسلا ع طامسا (:* لاق
 ةرح ”ةلااودارأ ماوس باع ا لس اكوسرلوت فلا الاولاةواوةب مدل اراب ردلا رادكأ 5

 هلثمسابعت نعم[ نعىأ ىنث لاقىمع ىنث“ لاقفأ ىنث لاقدعسندجت ٠
 هلوةفلوش كلاصضلا تعم لاق نا_علس نب ديمع كت لاقذاعمابأ تعمسلاه نيسان ا

 نمثغت : اط دحأ مول سعأ ميسوم: .اعهتلا ىلس هاى :تافةرحخ الاديب نم مج دنموأ .ةدلادب رب نم مك

 نذابى- - ممئاكماودرمب النأ مهم نأوا مجاوتشي نأ م هم ةلزغج شاملا ةحل_ماونوكلاةف نيإبسملا

 هللا ىلص هللا ىبن مهر هن كرش 1 نههعم ع نموناي سار أ دحأ مول لس وهب ءلعهننا ىلصهنناىن قلاسإ فمها

 هال تحال بودل ىو اهسخمقاطنانب 5 رسما هزه لح ءهللاناةحل-لاىأر اف لوهيلع

 لزث كلذ ف لو هيلع هللا ىلص هلا يبنانل ن ذاب ىت-انعضوم مب رئالاولاقو مهناكم مهضعب تءثو يستغتال
 نادك ع قمادن ا ناترعشان لوي دوعسمْث بان اكن ةرج ا

 نيسملا اذث لاق ماعلا يناص دحأ مون ناك ىتحاهضر ةوابثدلادب ب رب ناك لسو يلعهللا ىلسىبنلا

 اوكردأ ةامرلا لاق مول نيكرمش اهلا مز هامل سايع نب! لاق رح نءالاولاق جاع ّىث لاق

 ىتحمب رئالمهضع؛لاقو ء دمهلن ,وكستذ ئانغلا ىلا ؟وةبسيال ا سوعيلع هللا ىلص هلا بنو سانلا
 لاقي حن الاقةرخ الادب رب ند 9 :موا.ندلادب ر نم تمل زئف لسوهماعدنلا ىلص ىننلاانل ذاب

 تاك ىتاهضرعوام :دلادب رب ناك ل وهما ءهللا ىلد لالودرباةج أ نمادحأ ناا ءامدوءسمنا ١

 ذدثموب تيكنوكمل سانلا نيد اهلوادنرب دةتلاودن اوغلااررق
 ما عم ةرمسم مه ءاسمتبلنااهوذ "رعولةجمل اصماهنه ىف نكلو وةدج اوي تسل ةلوارملاهزهىفةحلدملا ناي ناذياهبةوملعملو :تكو



 دقو اهعوةودنعالان دارا /دالولاعت هناىلءاودها_نيذلاهّنلا لعبا هلوةك اهو ءوةبب الام ذهرهاظب ممل انبي م اشه تح ا دقو هلا هل
 رودٌ#ملا ىلع ةردّعلاو مولعملا ىلع معلا ظذل (م1) قالطا ناد الالب وانوهن رممها ارراىلتناذاوىلاعت هلوقريسغت ىف نعي والا قيس

 نيسملا *مادع ممنولتشم مهو غتسي نيذلاةرخ الاديرب نم كسنمو ئانغلا نو رتخ نيذلاءالؤهايندلا
 ناقريضديع نع ىدسلانعطابسا انث لاقلضفملا نيدجأ انث لاقىرقبعلاد#نب ور عنا

 وبان لزت ىتايندلادب رب لسوميلع هّنلاىلسهّنلالو رباه نمادحأ ىرأ تنك امهنادبعلاف

 طابسا انث لاقدجأ انث لاقدمم (نيثمع ةرخ“ الادب رب نموكنمواين دلادي رب نم وك نمدحأ

 مس وةيلعديبا ىلَ ههللال أوس ربات ىف نط تنك امد دو عسم نا الاولاريحش دنع نعىيسلانع

 عد رلا نعهسأ نعرشعح ىلأن ا نعرا منع تئدص لاقامهنا لاق ىت- ان دلادت رادح اذ ئموب

 هللالوسر باد نمادحأ ناسس> تنك ام مئانغلا ىفاوعقو مهآرامل دوعسمنب هننادب علاق لاق
 ىمع ىنتث لاقىلأ ىنث لاقدعسندمت ئندص مويلا ناك ىت-ايندلادب رب لسوهيلعدتلا ىلص
 ىنلاباصصأ نءادح أ ناترعشاملوةب دوعسم ناك لاق سابعزب !نعهس أ نعىلا ىنث لاق
 نعدلس انك لاقد.جنءا انثص ذئمون ناك ىت-اهضرعو اهندلادب رب ناك و هما عدلا ىلص

 ىلاةءاطلا نم هياورمأ ام كرتوامندلا ىفةمغرتونلا اودارأ يذلا ىأ امن لا د رب نم وكم قدا نبا

 ص هرعل هسنعاو املا اوةلاخ ملهنلا ىفا اودهاجنم ذلاى أ ةرخ الادب :/ نم مك-ئمو5 رخ ًالاناوثاهملع

 مكفرص مث) هلوقلي وانت فلولا م ةرخ الاى هاو نسح نمهتلادنءامءاس رف ةبغرابن دلا نم
 مهةتوبحتامكارأامدعب نيكرس ا نعنونمؤملاا هيأ فرص مهؤانث لج كلذ ىنعي ( مكتمل مع

 تءاط عقلا غو ىوسر أ متيسعل و بنععهوجودرف ول ء/روهط دك تةزه نم عشت اف
 صاخمنا نم مكن قفانا اري كرينذمل مكتمل مالعفامىل_ءمك-!هب وقعةرش الا ىلءايندلا راش او

 نيحرك ذمىدسلا نع طامسا انث لاودجأ انث لاقد# (نشصاك ؟-:مهناعاىقدداصلا

 اح ىنث لاقنيسحلا انث لافمساقلا اًنشدع عتبات مهنعوك فرص م ديلولا نبدا مهملع لام

 اورسأ نمةدعب نيإسملا نم لتةف مهنء مولا فرمد لاق منع مكفرسد مث هلو ىف نسحلا نع كرابم نع
 نعمدلا سك نأك وههدح .وىف سس وهتمعأب رد درمكو مل وهيلعةللا ىل_صدهلنال و رمعلتدو ردن مول

 ئثمالا نمل سبل تازئفومم ملا ههوعدب وهو مهمبنب اذهاوأعت موق مشي فيك لوةد وههحو

 هللا ك-ةدضدقلو لجوزعهنلالزتافرممذل ااندعو لسوه.لعهنلا ىلص هنلالوسر ناك سما اولاغفةني الا
 نانعتلس انث لاقد_جنا نثع مسنعافعد_ةلوكل تمل نع وكفرمص م هلوقىلاهدعو

 ليوان فلوقلا و مسرنذضعببكلذوربتطل نعم فرص أ ملت مهنع مدفرص م قحما
 هللااغعدةلووك_:ءافعدةلوهؤ ذث لح هلوشب ىنعي (نيذمٌؤلا ىلع لضفوذ لاو مك_:ءافعدقلو ) هلوق

 عضوملاموزلنموكملامد_ةاسعف هتعاط نوكراتلاو لسوهيلعهنلا ىلههللالوسر من وغلا لا اهبأ |
 نمهنكبةاعامم مظءعأوها# هوقبت 1ىذلا منذ ةب وةءنم مكسل صف ك-ذعهمو زلبكصأ ىذلا
 انث لاقمساقلا اصاك مكعج لص تسي لذا مهنع هوجو فرص و, اياركئادعأةعزه

 هيدي قةصو نسما لاق لاه ك-:ءافعدةلوهلوةىفنسملا نع كراب.نع جام ىنث لاقنيسملا |

 هوعئنصتخ ئه نعاومهنباءادعأ نولتاعب هنلد اضغدتلا ل. سفو ل سوهياعهلناىلصهن الو سر عمءالوه

 ( عبار - (يحشبا) - ) 1١

 دي رب نمك-:«نسللا نع كرابملا نعزياج ىنث لاقنيسملا انث لافمساقلا [مامع ذئمو

 ف توهتبعاي رترسكو ل سوميلعهللا ىبصهنلالوسر معءلتقونوعبس مهنملتق دقو مهنعافعفيكو
 نسحلال و متلافمك-ةلص 1[ سان روك !الناى وةيصعذا نعت روهعدو لح .ورعل وع م لاقههح و

 بع“ وةيهاد كب كربوةريبك ل ك لعغي مويلا نيقساغلا قسفافمغلا اذ اوءةىئتساوك رئامهلناوف
 جاع ىف: لاهنيسحلا انث لاقمماقلا انش لعيفوسفهيلع ساالأ معزير هب ئاهلع

 نالفلءاذ_هلاشي روهشمزا
 هرودّعموأ .مولعمدارماو هنردقوأ

 ددتب اهرهاط رعشةدآ لكشف
 نيغتلا نال مولعملاددحت دارملاف علا
 ةيالا ىب_عف لا ىلاعتهنلا لعىف
 نم صاخم لاوهو انمولعم رهاش.ل

 لسقو رفاكلا نم نمؤملاو قفانملا

 ملعلاعضوف زا.تمالا كل ةاثعن

 اناع مهلعبل ليقو مكمل ماقم

 مهلع؛ناوهو ءازملا هيقلعتي
 ةازاحلا نال تابثلا همن مادوجوم

 ملىذلامولعانود'عقاولا ىلع عمت
 فاضاف هللاءا.لوأ لعب ل ةودجو
 لاوقالا ىلءووهل اممكق#”هسفنىلا

 ىلاىدعت اذهلو نافزعلا ىنععلعلا

 لاف يع هلا ل دقو داو لوعشم
 نيلوع_غمىلاىدعتب ىذلابلقلا

 مهريغنعنب ريم مهلعم ورب دعت و

 ناربداغتلا عج ىلع لوو

 هانعموهدسعب لعبلو قلعتم ري

 نءناعالاىل_ءنوتباثلازيهملو

 - نءو انلعفامانلعف نم رطخملا

 ءادهش مم:مذكتي و هلوق هلوادملا

 مول مالا ىلع هما ملا نم

 ىلعءادهشاوفوكستل هلوقك ةمادقلا

 بصنم كل ذك موك ناف شانلا

 ناو ةمالا هذهالا هلاثيال فيرش
 ىلعريصلابالا ةسمالا نم اونوك

 دارملاوأ دادتلا نم هياولتياام

 ءادهشلا اوةداهث لاب <:ماسانم ركمل

 ءافرظلاو ءامركااك ديه عج
 فس نيساسملا نم لوتقملاو

 مهعذ راغك ! |

 مهريغفالخاوث امك مالالاراد

 هتكلتالمو تنانالم رامنالا نت الافو

 نب لاق ميظعملاغا ؛لرسشلا نا نيكرسملا ىأ نيل الغل بحالهتلاوتنحلاب هاودهش

 ةلودنا«_ فوض عب و ت العملا ضغب نيد صارت_ءاوهوىوللا ىلع نب رايل'نا_ءالا ىلع نيئباثلاءال به رم سل رم بدع ال ل .ةو سامع



 - يعور يراك وأ هسا يس ئاوغلل نين موا ىلهنم رفاكلا

 نا اوهلصغملالاقو ناصقنلا قدغاو

 م دارملا تاك نيمو اىلع

 مهريسهطت ىأ نيمّؤللا بولذ
 دارااف رسكعلاب ناك ناو مهت.ةصتو
 ةلباعم هذدو رافكلا راثاو<

 4 ال_هاب ءالؤه ص.ععنالتغطا

 لالهاب كالو ق مربط: ممونذ

 0 ةباكلااالوهسغنأ

 00 طةمل ىلومو رست عقو

 ال 1 : داتلاواهفار ط٠ نم اهدعتس

 صرخلا ىلا ىدُؤ :و'اماي رلا اواك ان

 ىلا ةةعاضمافاعضأ امن دلا بلط ىلع

 مدانءبافوح ”العالف ىه انت.الام
 باطخ هنيأ رع وهن و بارما الا

 ريغ نع هللا .اوقتاءعأ صارشلا
 نودلغت يكلعل هنا بلط ىف هَل
 نو رهظنو هّليأ ىوءام بع نعد

 ماوعلا بطامن مث هتلاملا لوصولاب
 هلو طئاسولاب اب رأ مه نيذلا

 رانئأ رانلا ةءانعلا, اوةئاو
 ةعم 2 اراناغمىروت ىَبلا ص رحلا

 ةعاطو هتباةعاط ىنرقت اوزو>و

 ىلا ةعراسملا نع ريسأمث هلوسر

 نانملاو سغئلاةعراصع نانملا

 نيب ةفاسملا ى آن اووسلا اهذرع
 لوصدولان الر دةلاازهاهيسودعلا

 م تاسوس !لاعو هو .ضرالاو
 نع دوم يلع هليا ىل_هىنلالاق

 توك! ملي مل لاقدنا سبع
 نيتسمدإون نم ضرالاوتاوءهللا
 نع ورا ىهةذاثلاهدالولاف

 سهما اة بك نت ةيناو.ملاتاقملا

 2 اهتلا, اوه توكذللا ب واوواهتغ ١

 هلام 1نوةمنبةنا-ورلا تاغصلاب

 لس ءارضلا ف وهحاو راو ءارمسلا ىف

 اوف هللاباط ىف هملا ىوسنم

 موملا ناسح اوزف كلذ ضءدىلعمهمقاعتاقممونذ مهبل عي وةعلاهبنومحوتسإ امرم* كَنع مهل

 وذهلياو و _:ءافقعد هاو قدعان انءتملس ذر لاود.ج نيا انماط مهرتع هب هيدانأ ليمع

 ايد انث دلا لبحاع فيوذلا ضعبب مترقاع نا نب#تمؤملا ىلءهنلان م كلذكولوق وهن ٠ سي مؤملا ىلع لضف

 مولعة دئاعو مولا ع ا راسأ (ن! ميملع قطان مهفامل كل لصأت سم ريغ هنافتظعو هو

 فكوعد,لوسرلاودحأ يلع نو ولنالونودعمتذا ) هاو 5لد وأب قلوقلا و نابالا نم ميقا

 م« جهنماك الها يكل صات#س مذانونمؤملاا هيأ منعافعد_ ةلومؤانث لج كلذب ىنعي (م ارخأ
 هأرق ةماعدأ رف كلذذءا اردىفءا ارقلاتغاتخاو دس ا ىلع نوول: الو نو دعص" ذاك ر هوب واذ

 اندنءةءارقل اهب ونيعلا ارسكو ءاّ لامذب نو دعصتذا ىرمصملا نس 1اىوس ماشلاو فارعلاو زال

 هور 00 ا ركاب وءأ ارعلا ىلءءارقلان مةخاعاجالا

 1 لاقمالسنب مسالا اك لام سوب نيد كلذي

 ممماق نيعلاز ارمسكو ءانل امض: نؤدعص" او رق يذلا اماف نسل نغدسبعنب سنول نع توره نع جاع

 دو نيعلاوءاتلا مشب : نو لعد: ذا

 كلذ تاور ك ذوب راهىداولا ىئاوذح مهودعنعاومز مري !نيح مولا ن'ىلا كإذىنعما اوهحو

 0 ءمباع اذ لاقد. م عولأ ابدا .لاهىن شنو نبدأ اينيئدص ىداولا ىف نودعطصتذا ىأ ةءارقف

 ن وكنأ اغا اولاقد وعصالداغسم اناعّشل اود ,دوالان وطب وضرالا ىوتسمىف برها اولاق ثوره

 امافاولاةاواعئئشلا ىل_ءعافتزالاوءاقترالادوعصلا ىنعمالجي ردلاو اال سلاولابحلا ىلع دوعملا

 اهنمرغسلا ف تأ د ااذاة كم نمان دعصأ لاعب مداعصاو هاا طومهلاو ضرالاىو:سمىفذدالا

 اهملاوب ورخلت تما ا دتاواهملا ارغساهنماذحر حت ىنعع ناس ارخهلاةفوكلان ماندعصأو جورذلاو
 ىداؤلان طبق وهو دعنع مهماز مادنعاوذدخ مولا نان ل وأتلالهارثك أ لد د وأن ءاحاءاواولاف

 دحأ ىلع نوول: 00 ان لاقدي زب أي لاقرمش ايئرص كلذلاقن 0

 امأوهتنادابعىلا لاق ىها ارخآ فو ل وعيلعهلا لسع 00 اودعصأد_ مول اذ

 نيكرسشملا نعاوم مْرهني> موعلا نأ ىلا عل اوءاتلا م هد نورعصتْذا هيأ ارقىف بهذ دارأ ىناو نسحلا

 لاق نيسهلا مرت انثاع كاذلاةنمرك ذ ل وأتلا ل هأ نهددع كلذ :لةدقوىل.كلااودعد

 لدتدم_هومزهفد سحاب نيإسملاىلعنوكرسشملاد شال لاةىدسلا نع طابسا انث لاقدج؟ انث
 رد اوسرلعو اهلعاوماعفَد ,رذهلا ىلا للا ىوفوهضعب قلاطناوةنيدملا مهّضعب

 هيلعهللا ىل_صهللا ”ءاعد درك 3م ليما ىلعم هد وعصهلئار كذذهلادامع "ىلا هليادامع مالا اوعدب

 لات رند * مدع عارخأ كو عديل وسرلاودحأىلعنوول:الو نودعص7ذا لاّقف مهايارلسو
 اواعق سوم اعدتبا لص ىنلاىلا د نعجن نأ نبانع ىسع نعم هدأ عولأ انت

 0 لاقدغيذ_-وبأ ام لا ملا ند مهارخأ ىف مهو ءدبلوسرلاو لها فن و دعصب

 نيانعجاح ىنتث لاقنيسحلا انث لات م.اغللا انا درص هلةمد هاك نع مدن ىلإ نب !نعلبش

 رغعحولأ لاقدر 1 هر !قاونل د - لات ا لع نوؤانالو نودعصتذا هلوق ساءعن !لاقلاو < عرج

 قبسلا ىتهعنيعلا ارسكو ءاتلا مضي نودعصتذا ارق نمةءار :ناوصل اي نيتءارقلا ىلوأن ا 0

 اوعاجا ىفةكمعلا ةءار عااوهثل ذناىلعتل اعاجال طناهملا ىو آضرالاىوتسمفف برولاو

 ىلع / راسل نمو رقغل نموه ؤروعنلا 000 20 []) ١1 نيو رثش نمودت وروهلارظنلاب ةقااو رك: ذنمائوشاع كافل ع ذهتلاىو-اعقلعتلابمهسفنأاو [طوأ هنيا . ريغ در ىه هييمكت اه

 نئلرأ لهنا نون نانولعب مهوامم قاعتلاو طئاسولاةد قر نماوأعف ام ىلعاو رصن موهيا الار. الاد وو روت ذءغطاو ع فنك

 قدسنا نان 6 نك لاقديج نا انئَص ا :ءافعدٌملو وقر سن اع

 ىلذشتدعن 20 ادكيدن ةيصعم نم مندل أاعوكع اهم مل كلذ مظعن ءهيااقءع زعل رمت عا ةعدقل و

 هوضعب هلوسربو هن ناسعالا له اىلعلوطوذهنلاو عب هنأق نينو ا ىلع لضفوذهللاو هلوذأم ًاووبلع



 نالناماعلارحأ مثو ةدائعلا زاهمالا اتت نم :رخةعاطلاقانصأ نمتانحو مم رنمررٌعلاتاماقل نوع هت دن مهىأ ةرثغم مهؤازح 78

 اوغلبتلةيندلااهناصوأ ىلع رورعلاب (مع) ةيناودحلاوكسوغن ضرالاىفاوريضفريس مهل مأ لبق نم تاحخدتدوهجل الذب دوصقملا لين

 «س.فاوضموىداولاف اودعدالاق نمل واني الايزيلن و الا لو نا ىلهذ اولا ليل دإ كلذىلع

 مكن مدحأ ىلعن روعطعت الو ىعب هناقدح ىلع تو وأ ال 5 هل و3 امأ ولدا ىلع ١ اودعصل اقنمل وو تود

 ْف وعدي لوشرلاو هل أوه نع وىداولا فن دعس هم يود ناب رهضعبىلا -ضغب تغتئادالو

 3 د اس هناىنعنك ارخآ ىف هبادأ نمههن ونمو اهيا كوعدي مس وهيلع هليأ ىلص هل ال اوسرو م ارخأ

 نعجا ىنث لاقنيسملا انث لاقم.اقلا [مشصاك هتلادابع ىلاهتلادابع ىلا مك-ةلدن نم

 ١ اوعجر اهلا دابع ىلا اوعجراهقلادابع ىلا ارخأ ف كو عدي لوف رلاو سابعنبا لاق لات حب رحنبا
 ىلصهنللا ىناوأرك ارخأىف كوعدبلوسرلاوةداتق نعديعس ان لاقدي زب انث لاق ريش انثدط

 نع طايسا انث لاقدجأ انث لاقنيسملانيدم ا[ ص هلادابع ىلاههوعدي لسوهيلع هللا

 ىلس مم: نعرا ارغلاب هّللامه أين أ لاقق حما نبا نعل ك7 لاقد.ج نبا انئص هلخهئدسلا

 د أىلع نو ولت الونودعسمتذا لاقف مهاناهئاعدإه يلع نوةطعب ال مهوعدب وهو لسو هيلع هلل

 لوسرلاو هلوةىدي زسبالاق لاق بهونباانريخنأ لاق سنون نيش مع مارخأ ىف كوعدي 'لوسرلاو
 !امتكااف) هلوقلد وان فلولا 7 هذعسانلا فكنا نيددحأ موناذهك ارخآ ف كوعدب

 | اهتمسانافهؤانث لج هلوقبىنعي (نولمءتامب ريح هتلاو باص امالو كن افامىلهاونزةاليكل مغ
 ظ مغىلعاعل وهب متبامت 3 روك .يصعمو كو لسع نءوك-اثفو مدن نعورا ارغبك ازاف ىثع ب

 ' مهل عنمكلذناك ذااباون لانامممملانىت-مهماعمهودءطبل ست نما موجمقاعىتلاةبوقعلا منو
 ناكاريخ لمعلا نمش نم ضوعملناك ض وع لكنا هؤاذث لج كل ذب لدف مهتمدضر موهطغس ىذا

 ضوعلا كإذناكب اوث مسا قت سم هناف لا تفادي وأ لحرل لبر هكلذيىذلا ضوعلاوأ ارشوأ
 رعاشلال وة كلذريظ:وةب وةعوأةمركت

 ارعمة-ردتوأادوسوهارد ه ءؤاطعن وكب ناادابز فاخأ

 كنيبثالو كلذ ىلع نب زا الهوركمهنمهءلافاسرخ الل ئاعلال وةك كلذوةبوةعااءاطعلا لعفل

 | ىعيلخااعوذح يف -نبادالو لمقأكمخ ىلع'_تدانعم دا ىل.5 هنأق +.اغهلوةاماو كناوث

 اهنهللا نازح مغ ىلعامت هللا كيباثأ لئاغ!!لوق ىنعمن الكل ذزاجا غن او لذخلا حو ذح ىلع مك نباصالو
 رياظاوهوهمدشب مغ بقعباعدتلاك ار هانعمنال خباستكب اناف ىعمكلذكناكفهمدقي مغدعب
 لها فلتخاو فل ا ىلع و ف.سسلاب هب رضو نالف ىبب ىلع تارئو نالف ىتابتلزت لئاقلالوق

 لوالا غلاامأ مهضعب لاقف ىفاثلاولوالا سو ناك امورخلا ىلعموقلا سيث ىذلا غلا فلي وأتلا
 للتغلا نم مهلانامناك هنافرخ الا خلاامأو لق دق لسو ةماع هللا ىل همست تأ م وقلا هيث دحتامناكف
 اهتوكاناقةداتق نعد سس انثأ لاقدن زب انث لاقرشب انثمص كلذ لاقنمرك ذ حارجلاو
 تاحارجلاو مماعجأ ىلاةرخ لا ملا ناكو بدأ ملسوهيلع هللا ىلهدنلا نأ ذثم .رلا اون دكتاوفاك مخ

 ةئس ل سوهيلع هللا ىلص هللا لوسر_رادكأ نمالجر نوعبس ذئمول لتق هنا'ذارك ذولاق مهتباصأ ى ا
 نم مكتافاملوق. مكتافام ىلعاوفز الكل هلوةو نم رحاهملا نمةعبرأو راصنالا نمالج رنوةسو
 مصاعوبأ انث لاقدر جيت دمج. +٠ جرف ناءاركاو لتقلان م مكسفن أى ركباص امالو موقلا ةينغ

 توصلااوعم-نيحىلوالا ةرفدعب رف لاق باس مساناف هلوت فدهاج نعم ىلأ نب !نعئئسع نع

 او راحت الر ْريعبس مهنماولتق ىتحنيريدم مهوب رضفرافكسلا عبر نية يناثلا ولتةدق ادمن نأ
 لاق ىناملا نمد مهارخأ ىف مهوءدب لوسرلاو ل. ىف نودعصي اوأعذ سو هيلع هللا ىلص ىنلاىلإ |

 ناك لوالا مه لب نو رحخالاق وه وعدها تنع عدن ىلأ نبا نعليش انك لاق ةغب لح وأ ان

 اورظنافةناحورلا سيولة ءاسم»
 هذه نييذكسملاة قاع ناك فيك
 تاغشاكمملاو ةيناحورلا تاماقملا

 ىنو رئاسلا اهي اوم حالة بنايرلا

 مكنت فام ىلع اونزرحتالو دنا ىلاريسلا
 نولعءالا منأ و ةيناغلاتاذللا نم

 نم تف هرخ محام ايندلا له نم

 ءانث أى مكح سعنا هللا لهأ

 تاعماو ءالستبا ف تارهاحلا

 ءاملوالاوءا.دنالا نمموةلا سمدقف
 اهلوادن مانالاك لو هلثم نحن ج رق

 ةمحعنامو» نب رئاسلا سانلا نيد
 ةحنمامونو ة<مامولو ةهّن امونو

 باب رأ دورك نم 1 و

 صعحءلوت اغشاكلاوتادهاشملا
 بصنومأ لك ناىلاةراشا هبف هلا
 هسملقل ريسوطتوهف نمو( تيد

 رفاكلا بيس دامو هرسساريغكتو
 وهذ ى هو ىنغو ةلودوة مه عن نم
 هنايغطل ديرصو هنارغكل بيس
 ءالولال هال ءالماارشآ هوبو

 بورعلا تاملط نع بواَعلل صرع
 قد دوعلا راو اهريؤتتو
 و#<وةرفاكلامهسو غن تاغسم
 اودلختيل ةرحاغلا مهقالحلأ تاسع
 رئاظ ىلا حامثالا صفق نع
 اواخد, نأ ميسس>مأ) حا و رالا

 اود هاج نيذلا هللا لع امو دنجلا
 منك د قلو نيرباصلا لعب وكم
 دقف هوقلن نأ لبق نمتوملا نون

 الادجتامو نورظنتمنأو هوهنأر
 نافل سرلا هل قن متل دقلوسر
 مبا ةعأ ىلسعمتبلقت !لفتو تاق

 هنبارضا ناف هيبقع ىلع بلقني نمو
 امو ني رك اشلاهنناىزسح -واثيش

 نادل الجوع نأ قضاناك
 اونهوا.ةريثك نود ردعم ل تاق ىن نم اكو نب رك اًشلاىزحسواهنم هنو ةرخ الان اوث درب نموا مهن ان دلا باوت درب نموال ؤماك

 تيثواب سمأ ىانف ارساوانب رنذامارغغا اند راولاةنااالا مولوةتاكب امو نم راصلا بحب هيباواون اكس ا امو او. ةعضامو هللا لبس ىف مهماضأ اسأ



 اوغطت نا اونمآنيذلاا هيأ اب نينسس لا بدت هللاوةؤش الا باوث نحو امندلا باوق هللا مها“ اف“ نمر ذاكلا مولا ىلعانرصن اوانمادقأ
 سدا ملح مسعر ًارتاارغلا(هتنيرصانلاريخوهووكطومهللا لبن رساخ .(84) اوبلقنتف مب اقعأ ىلع ودرب اورغكن يذل

 هناةمهىور هداآرو لوأرهوحنو

 نع 3 اهقصالا ن ءرقعح نبا

 باوث درب فقولا ف و
 ناناشوورع ول أ امتد مهايو

 هنو فلو ىلعو ةزجو لهسو صاغ
 لثم زمهااو دمار نيكو هدا لثم

 ا اردو ريثكن بانك ثح ْنَع 5

 وأ ار قو ةزمضريغب دم اب اكو دب زب
 ريسغب ىلعو بوععت ومل4-و و رع
 نوقاماا ىاكو فقولا ىف نون

 ور ولأ للة نيالا ف نءاكو

 عقانو ريثك ن .اوبوقعي وله دو
 لتاقنوقاملا ىل-ذغملاو: وو

 ص هول: هنيرباصلا فوقولاو

 نال 8 لوسرلامالاكلا لو اعل

 لسرلا افانثنءاودعد <: ةدعنأم

 ماهغتسالاىهانتل ط مناقعأ طب
 الحؤم ه ن 07 اًشلا ط اًسْع

 6 اهم طرمشلا ءادتال 43

 ٠ءئركاشلا ط انتم فطتلا

 هنلاوصىنلالتقنوكل ط لن

 نءىل_ع ةععللامازلا لسؤميلع
 ءادن نم عجم أع ماز مالا فرذتعا

 ردقتلاو لتقدقادممنا الآس لنا

 ناك صوولو ريتك ن نود رهعمو

 لئاف أرق نمو ني-اوتةمنوبسرلا
 ءادتال ب ريشثك” فقالا هلف
 تهسعتلا ءو عم ىسدنلا

 - رباصلا ط اون س4 7

 1 هر الا. 3و ءرفاكلا

 ميلوم 03 نب رساخ 0. نيذدمملا

 هنارعسعتلا# 8 نب رصانلا َج

 ةلواذمرئاونزك ذامل هناصس

 بيسأ اوهاماهغااهمكحو مانالا

 نأ متيسح م لاةفكلذىف ىلصالا
 فاشملا له نود 5 ةنلا اولحترت

 لاول سدحترتةرئاقلانوص مهعاسمس نمداك فاذا غلاووونمحزحن سرسو مهنم لّدق ن# لق

 ََن ءرهعمانربخأ لاق فاز رلادبعانريخأ لاق ىحي نب ن سحلا ايادص كاذلاقن هزك ملسو هم هيلع

 هيلعهللا ىل صدتلا نأ ١ اوعم«نيح ىفاثلا مخااو لد 0 لاف غباس# هلوثىف ةداتق

 ني كلذوةعنغلا نم نوجير اوناك امو ا ارملان «ماصأ ا مرخ رخ الا رغلامهاسناهلثقدق ملسو
 دبع اذن لاقوصما انث لاقىتثملا نشدع مكباصأامالو مدتافامولءاونزت اليكل لوقب
 نيحرخ 50 اول ةةلاو حارا 0 عاف ىلا نعهمسأ ن ءرشعح ىلا نب هلا

 املس ارحل نممماص ا امرخ ا اسناد سوم ءلعدهنبا ىلههننالوسرنآاوعد 1

 نورخ ؟لاقو مكءاص مالو مكن افامىلعاونز تال كل هننا لو: ني كلذوةعذغلا نمنودرباوناك
 ايآتاكلذو بعشلا ىقمهلع نايس نأ ف ا نا قاثلاوةنغلاو خلا نم مهتافناك املوالا غلاب

 فرم تساي نواتملا رهو ناس ام نيم - لا نمباص الريسلا ل_ه1ض عن معزاسمف نامغس
 نأ اوفاقنةع زهلادنعميلا اولواونك ىذلا د بعش ىف لسو هيلع لباىلصدننالوسر م مذو هماع

 لظفملا دج م لاه نيسحلا ني دم اًنئص كلذيرياتارك ذ هباصك او نامغسوبأ مهمطصب

 ىتح ساذلا وعدي د ممول مم سولت هنا ىل ص ةنيالوسر قلطن لاق ىدسا نع طابسا انث لاف

 هنلالوسران أ لاعفه م نأداراهسوؤقاههس ل->ر عضو» وارا!فةرضملاناكضأىلا 3
 هياحصأ قف ناىأر نيحهتبال ورح رفرا.ح ل سوءيلعهللا ىلههللالوسراودجو نيحءالذب او

 غلا نو درك ذب اولقاف نزلا بنءبهذزيح م وهل ع هنأ ىلص هبا لوس رمفو نهال ذو 5 نم

 اونسن هملااورظنا_إف جاع فرش أت نايةسولأ لبقافاولتق نيذلا مهجادتأ نو رك ذي وهذم ممافامو
 ََن 'مهلل انواع نأ مهلا رسل ا اوسرلاعف نامذس ولأ م عمهوهلعاوناكىذلا كلذ

 ليهلءأادتم هول نا. غس ول الاقفم هولرن أ ىحتد ةراخلاب ,مظوم .رذ هبا جأ |بدن مدبعت ”الدباصعلاهذهلتقت

 هلظن ناك ية ولا هيل عفابنح تاكو ها ارلا نم هلام ذل مول اولّتقو ردن مويد مول و هلظنح هلظنح

 مس هيلع ىلصهبا لو سر لا ةخو 1 زعالو عرعلاانل نارةسوبأ لاقردب مول لق نارغس نأ

 ةلثم مكفتناك د قاهناامالاو مننا ولاقد_ < مك ةتامشس .رب 1 لاقف م 90 اومالوان الومهتلالق رمعا

 اهتمككانافل ةفم ملع نايغس ىلآ فارع ةاهنيارك دف ىن" ”ءاسألو ىنثرسالو اهنع تس مالوم ترم

 فارشا ىناثلا مغلاو تلا ةينغلا نم مب ئافاملوالا مخ !اهكباصأ امالو مكتافامىل ءاونز< المك م
 ىأ لف تورك ذننيس>لتقلان . كباس امالوتيغلا نم مك قم از تالبكل مهماعودعلا

 ند و ىرظهزلا ناهش نبا ىث لاو قدا 34 انعةملس ام لاود.ج نا ع رج تايقس

 نم هربغوذاعم نب دعس نب ور عنب نرجرلا دبع نب نيصحاو د داق نب ورع نيممصاءو ناب نب يع
 ءالمل اةدثنمهف معاش الم .ولاكلذفن روا ملا ناك اولاد ث د دح نماورك ذاهف انثىلع

 ودعلاص اخ ىتو مخصامى ردنامىتدر رك اهتغان د دوم نهتم ثأث ع رحل ”وليتف ثاثانالثأ ]

 تةاكومهجوف جو هتيعاب رشصأ و ةقشل عقو تت ةراجلاب ث دخول سو هيلع هلا ىلص هلا لوسر 0

 ا شرا ىلع هللالوسرنودرب عنب بعصم لت 7و صاقو ىنأ نب ةيتع هبا أ ىذلا ناكو هتغش

 عنج فلسوميلع لا ىلصهنلالوسر هنأ نفي وهو ينل ةيق ب هباص ىذلا ناكو لة ىت> هؤاولء عمو
 سلو تاكل قعمانحان لس ان لاقد جنبا ني دخل انك كتلع ةلاةذ شرقى

 3 م .لعهتنا ىل صهننالوسر لق سانلا لوقو ع زول دعب لسوهيلعةنبا ىلسهلالوسر فرع

 امنأكاامزببعك ؟ىرهزلا ب اهشْننا ىنث لاقق ماني د#نءدلس انث لاقديج نبا نخدم

 0 000 نكلاو 0 5 ا دمومسلا
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 اذاو امندلاونيدلاىفاهم ةطونملا ملاصملا '(م0) هوجونيب واج عاتمل مت ىلعريدلا بجوأو ةعقاولا هذهل .ةداهجلابجوأىلاسعت هنال نابسحلااذ_هركنأا.ءاودءباود هان موتذجل اولمشدثن ا اور .هنال مالكلا لص| غل هلعي ىتريخم يقام ريش نلقى ثا لعام لوقت
 لضتنا دسعيلان؟ كلذكك ناك

 ةبملاو ةداعسلاىلاناسنالا

 قواولاو ةعاطلا هذه لثم لامها

 ف 0
 راو كيلا لك امال مهاوف
 ف لوخدنا ل قو هناك اللا

 امن داوللا ىلع ه ةرئاصملا لرتو

 نيدب رقأ نملك سيلف ناعمتال
 هق لصيغلا نكسلوا ةداصناك هلبا

 تاشلاخو تاهو ركملا طمل بست
 صقتب الى ذا اوه بحلا ناف سفنلا
 لو ءافولاب دادزي الو ءاقحلاب

 لبقتنجل ااوأحش دمنا متنذطأو ؟ردقتلا
 ودررخ 1 هحو يي
 مهما نكل اضدأامو زب تود تأ

 غلا تك نيتك اسف تكرحانل

 ٌىرئاك انفو اهابق ضل اعامتا

 الودارب دك هن هيأ لعباتو

 تقذ> مث ةةبغحلانونلاب نع
 ىلع زي اباسعب و نسما ر وو

 هوورعفأن ءىوروفطعلا

 اكو لق هناك لاح اىلءعذرلاب
 منك د غلو نو راص مان ًاواؤرهاج
 نذل هيك ناطخلا توملا نون

 لوسراذهاورمشب |نيملسا ارم عمان ام ثدانف : تلات ناو رمت شع تفرعلاهةأ- َى

 م سوهيلع هللاىبصهلنال ودون وأ ملا فرءاسإةثصنأ نأ هللالوسر ل اراشاق لو هيلع نبأ ىلههللا

 ةحطو راطللا ب رعوتفاعق ىبآ نب ركب ولأو بلاط ىلا نب ىلع هعمبع تا او ض منو هياوض#
 هللا ىل_صهللال وسر فلاق نيا فملا نم طهر تمادلا نب ثر حلاو ماوعلا يريد زلاو هلا بع ثنا

 ىلص د الوسر لاق ذ لدملا شب رقن.ةيلاعتاعذاهبادأ نهرغنلا كلل اهعمو بغشلا ىف لسوهيلع
 ىت-نيرحاهملا نم :عم طدر وراطخلا ْئ 0 ل" *مْو ان ولعب : نأ مهل يعش ان

 هلال وسرتاكو اهوللعل ىلا نمةر هه ىلا ملسوهيلعهتلا ىلههللالو رض منو لب نع مهوطبهأ

 داك 00 يل نسا هديمال ا ]بهذا 0000 ا

 ممارس 01 ؛ درهظ ى اره اردو خللا هطانا لاّوذ

 هنعدقا ىضر رعباحأ انلفرانلا فك التقوةنحلاىفانالتق ءاوسال لأ أو ىلعأ هللا ل غفءبجافمةزمعل 1

 ءءاف هنأشام ,رظناق هنن ا ٍلسوهيلعهللا ىلصهنبالوسر هللاقفر عاب ىلامله نا ةسولأ هللاو نابغسابأ

 ا 'لاقفن : الا كمال عملوا والملل 00 امو ًارعامللا 1 أتايفدوأ | 0

 قنئاكردق هنالاّقذ نا.غسو ا ىدان ماد تان هل ىف دامها نا لوةلراشأ اوةمشس ان مقدنعو هدأ

 ىف: ” لاقةمل“ انث .لاقد. 8-3 ا رديه تراس سطل اي

 نم لثق نم لّدق نركدغب دهر رك | مكتاصأ امالو مكست افام ىلعاوت ْر كال كل شبا عمك 0(
 ميلع ماتت امنا ناكف مكي ب نلف لاق نمل وو 0 1 ععف ةوأم و مكلف كو دعواع وربك

 قر : سا الالوزكت عام هوكنأ ًارناداسعب يودع ىل عروهط نموكد انام ىلع' و قر تال كل 1

 اوفاك ام مهنع ب رف ىذلاناكو نول معنا ء ريب هملاو مك.ةعبركلا كل ذب ترف ىت ىح - مك اوحلا لف

 لوسرا وراس ف عجم لشي ناطمشلا ةدذلكو ممعدرل وزعدشان ام مجاص اىذلا مل اوبركلا نمةيق

 يا ا يو م تان 0 ١ 0 هللا

 نزب سايل نازح هاج لافع سو الانبا مكين ع م وس نما ع نءجاخ َى لا ناسا

 0 سا بف ونوذاصتي بع لا فاومولا فاو نيل ملام و

 00 2 ربا 5 ءا 1

 0 دملا,ةماقالا ف هنأرشاكو 0 جرار ا از فالكل ناسف ركباناف اوقاف ,مباتأ ىو هز مهاسنأ حور ىف ممسو

 قاع لعل اوداه+لاو ءاراتتت 1 امن 00 نك :_وا 1 0 ا ماب لوا مف 1 ىلع

 وف تهمه غ هه :

 ا لتنال انش دالاس لن هاو :لظفاوتك 580 يأن اموقلا ف ىداث بشل لئنو ناسا عن لحنا
 ن رعموغلاىفألاق تسكت بوو تقال .ةقاوح - 11 ىأنيا موقلاف لاق مث مةعكلانرو

 ةلطنح هلطنسو ردي موي. + مول لبه لعأ ارفاق بكل ردوا ةفوتكض باطما

 ىلص ىنلا لا ةفداني أ ار ٌييحهه ركن وان رامجو انتا ارمماكا ارنءنكست ملال مموقلا ف نودحاو متنا او

 لسوء بلعمتبا لسنا لوسراذه معن لحاأو ىلع أ هللا ل-ةف دانفمق باطخلان ب رمعل وهيل هنبا

 ةنلاىفثالتق نو زب اغلا مدة نادك ةنجل ابادكأ و رانلا باه ىو الاذان ا هوركم. وبأاذهو

 قع ىنتا لاق وأ ىبث لاودعس نم دش هي مو صاع كلذ ؤنورخآ لاقو راذاافك التو

 نأ نموحال زودالو رك مسهل
 هب ىدرب وأ دمورل وأ رغكللا تأ
 ءادهشلاتامردب زوغلاا اوذعاع الب

 كلذاو شو مهتاماركىلالوصولاو
 فارصنلا بيبطلا ءاود برش نك

 رطخ الوءاغشلا ل وصح ا سلتك دال مساس ا ةرك ١ .فاشمام اح
 ءادهشاو ريعدن اوءادهش مرو ريصدارافدر راما. غرتلا نمدر واذا ونين ؤملاىلا»ا دهشا!باوت لاس ادار نلاعت هنا سس رالوةداهشلاب الال صح الءادهشلا باونو + زاولن هوهامدار ميش دارأ نمانههةرعاشالاتلاف هتعانص قي فن وهنياود علا ناسداوةعشتمزح هلابب
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 نابدعلاو ةعاطلاو نامالاو رغكلل دي سفىلاعث هناثدثةةدصغمو رغكل علا كلذو راغكسلا مهلتي نادي رب تأ دءالفراغكسل ا مهلتقاذاالا

 نيبل:ةني-نيفاعم هور
 مكناوثا نم ىلتق نم مييدب.أ
 دارب نأ لم<و اول:2: نا متفراشو
 مهصرحة دشو موةلامادقا ثأر

 متيقب م لوسرلا لّدق ىلعو مسلتق ىلع
 قدح ريغ نموها انو رظنت متنا

 همفو ماتاقمىف دابتحاالو مهعفد

 ىل_ءوداهجلا مهمنع ىلع مهل 2 و

 مهماز منام هبلا يورخلتا ىف حاحا
 سامع نء١لاق هد نعم مامث هلو

 ىنلالرب امل لامخل اود_هادعو

 سمأ ب عشلاب لو هيلع هللا ىلسص
 الو ل_بحجلا لصأ اومزمي ناةامرلا
 وأ مسهل مالا ناك ءاوبساومللةتنن

 راغكلا ىلعاواج و اوةقواسإف مهملع
 مالممل اهاعىلع لثنو مه :ومزه

 مهول بام هبط لإ ندب
 نيكرسشم لا ىلع ادشدادقملاو ريب زلاو

 مسوديلع هّنلاىلص لولا لج مث
 نامت نايغساي ا ومزهف هيادجأ عم
 راغكلا مار ماو أرامل موقلا ضعب
 ناكوةمدغلاىلاةامرلا نمموةرداب

 راغكملاة نعم محاصد.لولا نيدلاخ

 ىلع لس ةامرلاى رقت ىأ راف

 مسهعج قرفومهمزهفنيلبم ا ٠

 دبعىرونيملسلاىف لتقلارثكو
 ىل_مهللا لور را 13 نهنبا

 رسكبسجور عج: بسو هيلجملا
 ديرب لسبق و ههجو عضومتبعابر .

 وهوريع نب بغصمهنع سلفة
 دحأ مولو ردب موية يارلا بحانص
 نبدطط لهحاو ةئيقنبا هلة ىتح
 وب هسنع مفادو هنلالوسزهللا دمع
 نبانطو مالسلاهبلعىلعو رك

 هبلغدللا ىل ههللالوسر لق هادم
 هللا لص وإةةريحح سال ىفاشغف ناط ثلا خراص! !ناكو لق لق دق اد ناالاخ زاص خر صر ارت تا: دق لاّقف مو

 0 مك ارخأ ف كوعدبل وس ,رلا اود ؟ىل+نوول5 الوز ودعسم ذا سايعن | نعمسأ نعفنأ ىف لاق

 امنافالهم لو هيلعهّنلاىلههللالوسرلاةفانما وبرخدق مهاتقنل عم موتانا هنلاواولاةفاوعحرف
 دةواوسن ادق مولا م_هانأ ذا نإ ذك مهام بق ىف و ة.صع مكن ا لأ نم مكءاصأ ىذلا مكءاصأ
 الولتقلانم مكتافام ىلس-اونز اليكسا مهوت 1نيح مهوتع زها مغ ناكسف مهفويساوطرتحخا
 ل وأتبلاوقالاهذهىوأو مدح مولوهرتب الاون رجالي كل خبات مك«اناف ةحارحلا نم مكباصأ ام
 رغظااو نيكرم لامن غمبك ارادّنلا امرت نونو هيأ مترات مكاناف هلو ىنع«لاقنملوقتبكالا

 نو.<امكالذ لكى مك ارأدق ناك ىذلادعبذئمون حار او للا نم مكراصأ امو مب ماجرضنلاو م مم
 لّتقدق لبوديلع هللا ىلص مكسن نا مك نط مغ ل سوه. ع تلا ىلبكسست صأ مكفالحخو مكب روكستيصعع

 الكل هلوقمغلا نم هم الالي وأ :ىكوأ كلذ نا ىلع دب ىذلاو م مممكدوأف دعب مكملعو دعلا ليمو

 نمامامهريغنم+.لالوصولااو-راوناك اموه هناك شالت ئاغلاوث مكءاصأأ امالو مكس اقام ىلع اون
 فاماوم ماديا ىف اما+ ماص امرهمكب اصأامالو هلو ناوا موز :< 32 نماماو مهاغب مملع رهط

 هدابعربٌلجوزعدهللا نال نذهريغىنعموهىناثلا خلا نأ مولع: كاذك كلذ ناك ذافم ماوححا

 ىناثلا مثلا نم مهلاام م مش .نءالثل مخباستم مان هنا ل رهيلعهتلا ىلصةللالوسر رادكأ نم هينينمؤم ا

 اليكل هلوقامأو لمق هاند دق امىلعلوالا مااوهو مه سفن أ ىف كلذ لبق م ماصأ مالو مهريغنم مهافاع
 ملف مك افام ىل_ءاوف رع الكل هنا نمتنيندق امىل_ءدلإ وأن ناف كلا اصأامالو مك افامىلعاونزحت

 قوكباصأ امالو مهئانغةزادحو ر وهطل اومهلع :رهظلا مكودعنمدك أ ردان اور منك او وكر

 لقهيفر وأتلا لهأ فال :تاانرك ذدنو مكن اوان ملتق نملتقو حرج نم رح نم مكسفنأ
 الكل هلو ىفدي زئب لاق لاق بهو نب انريحتأ لاف سنول اننا صاك هيفاوغلتثا ىتلا ليبسا | ىلع
 ىل_ءاونز الو نوجرت تنك ىتااةمذغلا نم مك-:افام ىلسع لاق مكباصأ امالو مك: اقام ىلءارنزحت

 اهيأ نوامعتىذلاب هتلاوهزانث ل ىنعب هنافنولمعتامعب ريبحهّللاو هلوةامأودعز هلا نم مكءاضأام

 ىمكوعدب وهو مكدن مك-كر بو مهنم مكماز او مكودعنءاب رهىداولا ف مكذاعصانمنونمؤملا
 هلك كلذ صو دو لعو ة ريثوذوكسفنأ ىف مكباصامووكود# نم مك افام ىلع مكسنزحو مك اوخأ
 ليوان ف لوقلا و هنعوشمي وأهتءاساب ءىسملاو هئاسحاي مكسنمن سما هنمكي زاك تح مكملع
 نواف مهسفن مهتمهأدق ةغئاطو <نمتفئاط ىثخياساعن ةنمأ غلادعب نممكمللزنأ ث) هلود

 مكباثأ ىذلا خلادعب نمنونمؤملاهأ هللا لزنأ هان لج كلذب عي. ( ةيلهاجلا نط قال اريغدتنا
 كشلاو قاغنلا لهأ نودنية لاو ك-نم صالحخالا لهأ ىلءنامالا ىهو ةذمأ هلبقهمدقت مة دعب كدر
 متةنمالانملادبالا ىلع ساعنلا بضنءاساعن لاف ىهام موماعاهارن اىتااةنمالا نعهؤانث لج نين مث
 نييفوك.لا ضعب وةرصصملاوة::دملاو زال اءارةةسماعكلذارقن ىذغب هلوقةءارقىفءارقلا تغلتخا
 كلذاؤ رةنيذلابهذوعاتلاب ىشغتث دن الاب ني.فوكلا ءارق نمتعا جر قو ىشغب ءاملاب ريك ذتلاب
 ساعنلاريك برك ذفةمءالا نودنم_:مؤملا نم" ةئاطلا ىمشغب ىلا وه ساعالا نأ ىلاربك ذتلاب
 نمباوملاوةنمالاثينأتل هوثناف مهاشغت ىتاىهةنمالا نأ ىلا ثين اتلاي كالذاو رقنيذلابهذو
 الو ىبعمىف ني ةلتخت ريغ :راصمالاءارق فناتض فتسم ناّتف و رعم ن أن ءا رئام ماىدنع اذ ىفل وعلا

 وهن ئراقلا أرقام, ابوكل ذءاوسوةئمالاوهساعنلاو ساع:لا ىه عضوملا ازهىفةنمالانال ريغ

 ميدل ماها موقزلا ةرصمنا هلوةوحن نمهرئاظن نم نآرقلا فلام حبب كل ذك هنءارقى قبلا بيصم
 امو لئاقلاف ناف طقاست هلذنلا عذج كيا اىزهو ىنع ىمنمةغطن كل ماو نواطبلا ىف ىلغت لهملاك

 نادحح

 ١ ظ لل وس راباولاعف م ره»ىلعمهمالف هباحصصأ نمةغئاطهبلاتزاجت ١ ىدهنبادابعيلا رغدي م وييلعهللا ىلههننال اوسر لخحواؤغكناف لس ويبلع



 ل لوس رز ان دق وىلع 37 ل شا ]وس .رالا رجنام وتازئفان وأ تعرف ثآلثك را انت أهم ؟وأذتا “1 كلانيد لو 31 وددسمالسملا ٠

 اواني ولذف لسرلا هلب و نمتلخ لو م0( ماودااوءاقيلا ىلااهاط بالكل سلا لغو وص ةم هاى 1ةلاسرلا ىعع عضوملا اذهربغىف

 نم هنضاةقرتفااعأ لحو زعهّنناامهرك ذناتالاناتغئاطلاتقرتفاوإ_أ نءىذلا بيسلانأك

 نط قد اريغ هللا, تنط ىت-اه سنا ىرخالا ت مهو تسعن ىحاهسةذبامهادحا تنمأف امهتغص
 انث لاق لضفملا نبدأ انث لاق نيسملا نيد( معاكانل رك ذاهف كلذ بس ناك لءقةلهاجلا
 اودغاو ذ نيم ملا معو ريش سمح ع نمناك ىذلا دعب دحأ مولاو ةرمصنأن ر رنملا ن اىدسلان ع انسأ

 هللالوسدرثعمفةنيدملااولزني 10 مها لاقف لب راما ردن ل سوءهيلعهلنا ىلص ىنلا

 كه مهلو. او .نحو مهلا هنآ ىقعاودعت مج ًراذافرطظن الاقنالرل-ويلعهّنباىلص

 او ريسصصاو هللا اوةئافةنيدملا نولزتي مولا ناف م لاَعُن أ ىلعاو حو مهلوي > ىلع اودعق دق مهب ًارناو

 مهاهدذهب دود ىلعاب ىدأت المعاءارس لاقت الاىلعا اودعق ل وس رلاوسه رمد ًااملفلاتقلا ىلعمهنطو وو

 0 ظل 1 نيةنانملا نم سانأ قب واومان ة لو هيلع هللا ىلصهنلا ىن اوقدصكلذنونمؤ ا ىآرال1ف

 لاقثالااوبكزاوناكنا اسوم .لعهقلاىلص ينام هريخأ نيحر 5 ذب زعول>هللال عن ممول ايموقلا

 مهتمه دق ةفئاطو «فمتغت اط ىشغنا اعنةنمأ مغلادعبن مكر ئاومانف نوما مما

 جياع 'ىتث لاقنيسحلا انث لاقمساقلا انمثمع ةبلهاجلا نطق اريغ هلا, نونظن موسفنأ

 متمشنت اط ىشعل نماد 50 م ساعطد اع اووها ساعد هول مبمأ 7 سامع الاقلاق 3 2 نع

 ىلآثءا ان لاقراشبب اًنص ةيلهاجلا نط قااريغدنئابنونلظن مهسغنأ مهتمه أدق ةغئاطو

 ى- ةنمادح م 14 ساعنل !هملعلر ارنا انوعف تنك لاف ة ملط ىأ ١ نءكلامنب سد 5 نعدبج نعىدع

 ن نجرلادعانت  لاقىلعث ورع ايي دص هغيسوأهط وس ىعل رذعجولا لاق ارا ص ىدي نم طقس

 تلعف- د ؟ موب ىس أ رتعفر اة ملط بأن ع سن أن عتبات نعل« نيداسج انك لاقىد هم

 ولأ انث الاف ىناملا نءاوراش. نما ايارص ساعتلا» ناد تتار

 دحأمول ساعزلاه. .اعمص نوف تنك لاق ةطط ىلأ نع ع سن [نعةدامق ن ءنا رع انث لاودواد

 هنأ ةهلط ىنأ نعكلامنمسنأ كك لاقةدانق نعدبعس انت لاقدي زي انث لاق ريش امي رص

 نع ثتئع ساعنلا نم هذ 1 ىدي نم طقسي فيسلا ناك لاق ساعنلاةمش عع نم ذئموت ناك
 [هندست لاب انا ىد نع رع ةماوانل رك ذعسبت ولان ءهسأأ ن ءرفعح أ نا لك لافرام

 طقسا دوه داو طوس وهدد اوىدن نم طوس ىمس ل عف لآق ساعنلاهشغ نمد: مول ناك هنأ

 اهلك مالا ةيلهاخلا ع نرد قفل 0 سل نوةفانما ىرخالا ةفئاظلاو

 نب دمج نءدمت نم زب زعلا ديعانت لاهدرمد نيرا رارص ع لاف ىذ مرا! نسا نب لجأ انما

 فوم عا ديحتلاس لاه نحن وعتم رولا نسل اد ندع جلا 21 زعلادمع

 لاقرمش اًنيرص دحأ مونانيلعى ل /لاقاساعت ةنمآ م ماع لزنأ خل جوزعهلا لوقنع

 دحأ موك اذوة. الايام ما مكلعلزنأ مم هلوقةدادق نءديع#س مك لافديزب كن

 دك لاق ىجثملا ٠ رص ةجرو هنمةنمأ ساعنلاو هاف تودو وماما نيت رفذئمولاوناك

 قدما انك لاف ب لا نيدص هوبحت سن أ نب عمد رلان ءعهسأ نعر ةءحىلأ نبا انت لاققحا

 نا  اا با هلوق عد رلانعهسأن ءرقعس أ نا ٠ ا لاك

 لاقنمزردأ !نعمداعن ءنايفس ان ؛ لاق نجرلا دع اذك لافراشب نا تن داق

 انث لاقد.ج نبا (ني'ادص ناطشلان م ةال_ىلا فس اعنلاوةنمآأ لاتعلا ف ساعنل اهّننادمعلاق

 هينيقيلا ل هأ ىلعهذمةنمأ ساعنلا لزنأ لاق اساعن ةنمأ مغلادعبنمعكيل علنا م قعسانن انعدم

 قهداتقنع هرمعمايرعش لاق فاز رلاد.ءانريدخ آل اق كي نب نسسحلا انثص نوفاحالما.ن وهف

 حويل 1

 0 مسهعابتا ناو

 متنأ اونوكف مدواخ دعب مهتيدي
 لسرلالاسرانم رضرغلانالكالذك || ت

 مهدو>وال ة#خلا مازلاو غ.لبتلا
 يلقن لتقوتامنانأادبأ مهي

 ةلجلا سس سسقاءاغلا 3 : اهعأ ىلع

 اهلمق ىلا وإلا نع ة.طرشلا

 ىف هلال ءازجللا راكذال ةزه-ولاو
 نعملاو«بلع لحد هناك ةقمقحلا
 تامنا ماقعأ ىل-ع نوبلقنتفأ
 مدقتأم راكنالا تنس و لثق وادع

 ة-احلان اان مهدحأ نياءلدلا نم
 كاذدغو خسيلبتلاى هل وس .رلا ىلا

 هتوموأ هلتقنم مزا فهملا ةداحال

 ندلانم ه.لعوهناك اسم رايدالا

 سابقلا امهناثودا وملاك مزاد امو
 ناف مهلتق وءامسنالا ارئاس توم ىلع

 عر :لوتاممالسا اهيلع ىبوم

 ىراصتلاو نمدلا كِلْذ نع تام

 لق مالسلا هلع قسمنا اوع

 رك ذاعاو هند : دن ءاوع>رب 7 7

 ضر ,الهنا لءدقو لتغلا

 هللاو 0

 مدخم هنأ ل واس انلا نم لل ودعت

 صتخ ناك مناف لوركا
 سل هنا ىلع تفس ءالعلا هتف رع

 لمحل بلّتقلا نع ةمصعلا ىفاصت
 مهلالضاو سانلا هدف نم ةىدعلا

 ىلا ةةرافملاهيدار تمكنا هلوقو

 لسيلدب ناك قرط ىابةرخألا
 اول:ةدق مهنم ريثكون وتيم وهخاو

 ةمضقلا ىدص لاش نأ نكعو

 اهبًازحقدص ىلع فقوننال ةيطرمشلا
 احوز ةسجللا تناك اانل او3 ىدصا

 بذك عمنبي راسنع مسقنىهف
 ديدرتلاوهوأ ىن_عمو اهيرَح

 هللارذي ناذ هينقعىلعباقني نمودادنرالاو أر ايدالاب وجو ونيدلان غض هريث ًاتالف ل تقلا وأ توما ع وقو ضرفءاوسى أ كبك ثنااو
 هيلع هررضدوغب هنادي رب ضرالاو هابج-لاريضد !١ لاعفالا نم هيأت يذلا اذهناناتعلادنعهداولدلاولا لو ق.م اذدو«نغنالارضااللب ايش



 زارغلا نموهتمناك انمف لل نطل امو لم نوكمتس ناز رج ؤنيقنانلالوق نمناك امالامودلا كلذ نيا تملا نم د اديراامو

 (م8ز هلباىلك هننال وسر نع فاثك :الاو

 نم سان لاقو تام ىلأ نم انامأ

 اوعحرال تقال ادن ناك ول زيةفانأ ا

 ل هذ مني دىلاو أ وسال

 كلام سأأ مءرمضنلا نب سنأ
 برنافد# لق تاك نا مودان

 ةايحل ا, نوعن مت اموتوعالوحدجت

 مل سو هيل عدقلا ىلسص هنالولمو لعب

 اونوموهسلع لتافامىلج اولت اعف
 ىناوهللا لاق م هس.لعت امام ىلع

 ارراوءالؤهلوةبام كللارذتعأ

 هفيسدش م هالؤه هيهات كيلا
 نيرحاهلا ضعب نعول قىب-لئاعف
 هدى طفش ىرادناب ص هيأ

 لة ةدقاد © نت رعشأ نالذاب لاف

 اولتاق غل دف لتقناك نالاعتف
 ىلاعت لاق مهلاثمأ ىفف مسند

 منال ني رك الا هقلارئرستو
 اواعفاهف مالسالاةمعناو ركش
 ناك امو لاقمت تابثلاو رمداا نم

 ناش الس وتوعن آسهنا

 لتناد#ننااوغحرأ انشا |

 نايدالا نمهبلع متنكاسىلااوهجراف
 توملا لل*هىل<ةلاثأب مهل اود للاسف

 ردقملاتقولاىفالا ل_ه<ءالهناىف
 كاذ لد مل هدلبىف تامول هناكو

 هسفو لّقولاذك-ذ هنيدداسف ىلع
 داهملا ىلع نين مؤملا ضن رع

 نءئغ الرزللانا مهمالسعاب

 لحالا لمقت روعالا د نا اوردكلا

 لراعملا مضفاو كلاهما ضوح ناو

 هن ءلاكو:4 طقس تا ضرغلاوأ

 قيام هنافلسو هيلع هنن لس صن

 بابسأ نم بيس ةعقاولا كل: ىف
 هناالالصح دقوالارشااو لالهلا

 هللاىلصهسنا|ظفاستاك اليللاعت

 تقولا اذ فردعقب .0د رسوب
 -ححخخخح اورصق ل 1 7 عد رع ”همو كلذ» رضا ! 1 وةيلع هلبا ىلص هلأ

 ( انلزمتاب ىلأ نبهللادبع ثيل ني ملا ض,لاق خراصلا رمال هنا ىو را سوه.لع
 ا الا اا ولاا ا طلال ا اا رو رار اشلا3ب قاما اطسسللا131017سل إل نو راو قرا الس )1 ترق 9110101089 ب قرن األ

 ساعنذلا ىلع لأ لاق ةلط ايأنا زك ةووسهاةنم أ ناك ساعنلا يسلعهتنا :!!لاقاساعتةنم] هلوك

 لاق سد ردا نقدا اك لافراد ثا ( ريد ىدب نم قس طقسا ىح سعن تنك ذادمول

 ريبزلا ن ةورع ء نع ةورع نب ماهو ةحطلط ىلأ ع نع كلام نن سنان ءثدأثانربخ لاق: س نم داج م

 الثولاف هتف بنع لسبع وهوالادح أ نموها رظن نايف ولا :سؤ رانعف ردقلالافام ملا

 مهتمه أدق غئاطو) هلو5ل. وأن قلوعلا ُّق انلعنددتماأ مغلادعب نم يلع زنأ مة" الاوزه

 دتنو.:مؤلااهيأ ممتن وبول لجلب يعي ( 501011 نلم قا اريغوتاب نونلسي موسع

 فوحو موسفت : 1 ىلع ل“ هلار ار نم مهذ مه سقت :ًاريغمولمهالثو ههذاح ءااوهلوعب موقت امهتمهأ

 لهأ نمةبلهانلا نط هي هيذاك !انونااا هبا, نو: 42 ؛ ىرك-لا مسهعأ نعراط دق لغش فاهملعةشملا

 لعمو ه.د' لذا هّللانا مهنم ةيسعتو سو هيلع هللا ىلسهينئلابب نكت وهلا م ىفاك- ثهتلاب كرمشلا

 لاقدب ْز 0س 1 رم انئرص ىذلاك* يثنممالا نمانل لهن ولو هب رغك !!لهأ هلع

 هذحنأ اوهءمع ر ًّ وم وق نيج مهسغن ؟مهال امهل سدانإ روةذانملاى وخال اطل اريل ةداتق نعدمعسانث

 نمانلن اكو لنواوةهللاسمأ ىفةب. روك شل هأ مهام ةيذاك انونط قه اريغهنناب نونظ قععإل
 ىنثملا م هع مهعجاضمىلا مهماهبتكن ذلاز ريل ك_ةوس ف متنكو ألق انهاهاناتفام د مالا
 ىرخالا:_ةئاظلاو لاق عسب رلانع هب نعرةعح أت هللادسع انث لاققعسا انث لاق

 سمالا نما.ما ناك ول نولوةب ةيلهاجلا نط قااريغ هللا نوناغا مهسغنأ ااةمهوهل سل نو ةفانملا

 مهعجاضمىلا لتقلاو ماعبتك نيذلار ريا منوي فرانك وألة لوز ءهلالافانهاهاماتقامئئذ

 قاغنل !لهأ لاق مهسفنأ مهتمه رقت فئاط وقوعسانبانعتلس انث لاقد.جلا اًنارص ةنتآلا
 يهون اايرعت لاق سنول برص ةبقاعنوج ربالم ما كلذو لت غلا فوت مهسفنأ مهتمهأدت

 نط هلوتامأوتوةفانم اال هلاقةن الاخ ىلإ مهسغنأ مهتمه دقتغئاطو هلو 5ىد رس الاقلاق

 انريخنأ لاق فازرلادبءانرمخ لاق ى نب نسحلا 0 رع ىذلاك ل ارمشلا لهأ ىجعب هناف ةيلهالا

 لات 1 لاتللا قدها ةلرشلا له نطلاه ةسلهاللا نط 4و3 قة دانت نورمم
 ةغئاطو هلوق عفرفو لرسشلا لهأن طلاق ةماهاللا نط هلوق عبد رلانعدسأ نعرغعج لأ نبا ان
 نونا هلوغبرش ؟الاو يبتمهأدق هلوةىفاهرك ذنمدئاعلاب ةسغوف ص نوكت نا امههدأ ناهحو
 تمهأو ىنعع لع-ةللافرط ةغئاطو هلوةفواولاتناكوازئاحناك ةيوصتمتناك ولو قملا ريسغهللاب

 سالانمانل ل_هنولوعن ) هلوقلب وانت فلوقلا © دياباهانتءامسلاولاقاك م هسغنأ ةغئاط

 انلقام'يشرصالا نماناناك ون ولوةد كإ نود :الاممهسغن اف ن رو. ةكح هلل اكس الا نا لقد نم

 نال ئدن مسالا نمازاسل توأو ود مهن ًامهتمه ًادقىبل اةهئانملاة هت اطلا كلذ ىع ( انداه

 انث لاهمساعلا (نيثمع امانولةفانلتاقامنملاتقلانج رخام مالا نماذا ناك لوهنل هلكممالا
 ذل ل-هولاق موهبلاعب 0 زيتاوند لتق نأ ب هليادبعل لق لاق جي رحنا نع با 8 لاق نيسملا

 مسو هيلع هللا ىلصدجتهددنل لوقد لجوزعهللا نم لتبم ص اذاهو هنن هلك مالا نا ل نم سهالا نم
 رك ذنءعربخلاىلاداع بح ف .كهريدب وءاشب فيكم فرصن هنن هلك مالا نا نية فاما !ءالؤها دن ان لق

 نذل نوعنانملاءذ وهدا كل وع كلنودس الاممه سفن فن وه لاّعف نم هفاذملا فام

 مسوهيلع هينا ىلصهسسنرهطأأ مث كل نود الامهتاىف كلا ,رغكلا نموه سغنأ ىف مهتغص كل تغصو

 د 000 3 ةخجاوناك أم ىلع

 ىعل

 توعأ ن 2- : تناك امو مالك 10و لج رلار سلخ لا لاناو دامو اونامام ابرزعا اوناكولا -- ا_اةنا عالت جل وهذا. دلا واع باو -ومسو



 « نزلا - , هرخبا ها  <2 0 0نانهميي  2
 / ٠ 0 هَ ما و

 ىعبش اللعف هناك لدثملا ل.س ىلع مالكلادر وافهنداراوهلياةةيشعالا ىث ثدخعال هنافهرذقو هناءاضةوهنذالا ساءعئء!لاقو هتنانذابالا
 ماةملباقلا مناة لعاغلا ىلا ال لباقلاىلا (4) لعشلاة.سئسةالاىلات ,وأاداذسان ا نالذوهنقهللانذأب ناالاه لع مدعي نأ ديال

 هنذالا ملسمرت أ لاقو ىلا_عا نأ ل شط ب ب ممم حجم
 5 1 ْ انيلانيكرسشملا نم هن رحلات مر رحولاجيوردلان أك ول تولوة. نيقفانملاءاو دنا كل ذب ىنعب

 3 نببتعملوغلااذهلاقنم نارك ذودحاب«فاؤلتةىذلا عضوا! ىفدح انملتةالو مهما انجرخأم

 ق١ انيالاقلاقةلس انث لاودجنءا يخص كلذيريتاركذ فوعز ور عىنبدًاريش
 مسال ىف اهللاو لاقريب زلا نعربب زلا نيه ادسب ع هيب نعريبزلا ني هللادب جنيب دابب# ني بتي ىف
 وللاقنينح ملاك الاس مسأام ىناشغي ساعنلاو فوعنب ورع ىنيىخأ ريثب نب بتعملوت
 قص ان انعبأ ىنث لاق ىومالا وح نيديعس مدع انهاهاناتقام:يةرمالا مانا ناك

 تغاتحاو هلثعه نأ نعزيب زلانبهتادبعي بدأ ن عريب زلازب هللا دبع ندابع نىك ىيث لاق
 تعنلاهخو ىلغ لكلاب هنن هاكصالان الق قارعلاو زاغاءارقةسماعهن أرةن تلذذ ءارث ىف ءارقلا

 هنأ ىلا لكلا هيحوت ىلع لكلا فرب هتيدلكم الانا لق ةرصبلا لهأ ءارق ضعب هأرقو 4ةغصلاو الل

 نمةءارقفلك-!!نوك نأز و<دقوهّلادبعل«-ضعب ص الان الئاقلالوةكهريسخ هن هلودو مسا
 راك اعاجال لكلا فبصنلا ان د:عةءارقلاىهىتااةءارقلاول دبا! ىلعاب ودنمنلايهأرق
 ىوعنرلاب ةءارقلاتناكو لو: رعوأ ىنعمىفأطتىرخالاةءارقلا نوكت نر يغن مهبل ءءارقلا
 ٌىرقهءج-وىأب كلذ ىناعم فاقت ال رقكلذىاب ةءا ارعلا ىدنعءاوس تناك ءارقلا فةضرغتسم كلذ

 ىلا رو مهعجاضمىلا لتقل مهماع بك نيذ['ز ربا كاتو ىف مانكول لق) .هلوق ليوان لوقا ©
 لج الق هؤانث ىل-كلذ نع /ر وددااتا ذي ماع 3 3 ةأن قام: معخيلووكرو را

 اورمذ< ملوؤهده منينمؤملا عماودهشنتم مكتوف منك ل نيقنانملا نم مهتةصش ا تغصو نيذلا

 توعالنحاورالا ضبةبتوملا كام
 داراالبقو صالااذممالادسحأ
 ىلءردةد الهنال ق.للاو نب وكلا

 هللاالا د_حأ ةانحلاو توملاقاخ
 عنملا كلرتوقالطالاو ةءلذتلالمقو

 ناك ام ىعملاو رايحالاو ردع

 ىلكنأانالا لئقاات وع تأ سل

 هناهسبفو لوتةملاولتاعلا نم هلئا

 د ًانيب وهيب: نيبىلاجال ىلاسعت
 هذكاو مم بومبلع هلبا ىلص هلدعب

 مو هيل عهلبا ىلص هيدي نيب نم لعج
 عالب هب دبىل 2 متيلادصرهةلخ نمو

 متاوزغفف اونمتالف هيولسرأام

 لسيقو فجرم فاجراب كلذدعب
 ىنالاسغنٍتوتناىأ ملعلانذالا
 قو«بفامتوم هللا [ءىذلا تقولا

 تم لولا نا ىلع لدتا
 اذإو عنتم لاح ًالاري +”ناوهل-اب

 ال>ؤوماياتك هل و ىعلاانهدكأ

 هلالدإ هسفمل لك ٠ ردسعم وهو

 اياتك ت دوما بنك ىأهسبلع هلدقأم

 المواعم لأ هلاةةؤمالس-ؤم

 بالا ل ةورخأتي 06 مدعو

 لاح الاىلع لوشملاوه لسحؤملا

 ةواعشلاوةداعسلاو لحالاوقزرلاو

 قررلاو لالا ىنذابقلا لاق

 رغكدااامأو ىلاعت هّيياىلا نافاضم
 لكفةعاطلاو ناعالاو ىسغلاو
 بتنك اذاف دنعلاىلا فاضم كلذ

 نم هلعبامستكاغاف كلذيلاعت
 ديعلاعب رحال كلذ ديعلارا تدخا

 مك-كر سس نمهن ووك دو مك فاغن نم هنوف منك امني :ءوهالر هاشتف نيكرشملا نمو حم ادعأ ب رح مهعم
 تكد و نمهنقهع :رمصم ماع بتك ىذلا عضو الر وظل لو لعل اههباعبتكو نذاز رما مكن دف

 هلوةاماو«+بف- رصي نأ هءاعمةكىذلا عضوملا ف عري ىتحعبلاهتين نمي رخكو ممم لتقل هيلع
 ميكس ود نم توزعت متنكت وقف انما هيا كرودصفامهنلا ىل بلو هن نعت هنافكر ودص ام هّنبا ىلتدماو

 اع ريف كلان ٠ك رودص قف ىذلادملا اريتضل وكرودص فامهنناىلنمل رهلوشب ىتعت و مكعحاضمىلا

 هنا ىلتيل هل اود 7 مان ىفاعم تأ ىل_ءىضماهفانلل در ونيمٌؤلا نم مكسفاغن نه ني وهال ةروظي

 هتعاط لهو هؤاءاوأ هيدارة هب مدولا هناىلااواضمم الك لارهاط ىف ناك ن او كلذ شا امو هنا ملعبلو

 لهأ نم كوفرعف ضرملاوك ملا نمكر ودص ىىذلاهتءاط لهأو هللاءايلوأر يتلو كلذ ىنعمناو
 ىل_ د هلوسراو هلل داقتعالا نم وكم ولاة فاماو:دبكءاولوشب مك واق فام صء+>:!ونيقءلاو صالدالا

 قىذلاب إ_عوذهناولوب رودهلاتاذب ملع ناوة الولاوةوادعلا ن«نينموحالو مسؤل عهتلا

 عس,1ب وهوا مينالعواهرئارس ,هر ومأ نمئغ هيلع ذالرفكو نا عاورسشو ريخ نم+قاخرودص

 ق-!نباناك كلذفانلت ىذئاوعن و موةاق قار دق ىلعوهءازح مهعبج ىزاح ىت- ظفاس كلد

 نيقفانملاموالث ىنعي مهموالت تارك ذلاق قدمانءانعةمل» انث لاق ديجنءا اص لو

 عضوملااذهاوريضحتل يكستو بد ققرتنك ول لق اسوا يلع هللا لمة يفنل لاو عماش ىلع حو
 نطاومىلا لعل مملعبتك نيذلاعب رخال كر ئارس نمرهط أ ام مكذمدبف هؤانث لجهنارهط أ ىذلا

 ىر ودصلا نازي ملعهتاومك,وأت فام ص عجل وكر ودق ام هيو ني ىت-هيفتوءرمصت هريغ
 انث لاققدسا انث لاقىبثملا :مدع مكتمهباوغ-اا م مهرود هام ئث هيلع خال

 مكتوب ف مانكول لق هلوق نعل ئس لاق نسما نعد .بعنب ور عنءاقسلار ب نعمل سم زب ثرححلا
 امودموأ امومذ#م نوكين أن م || لكسيلو هلريسفاواتامتي نا نينمؤملا ىلع هللا بنك لاق مهعجاضمىلا لتقل ماع بنك نيذاارربل

 قاب نالاهتسارغكلادرعلا نم ملعاذا ىلاعت هنبا ناف ةءضقلل سكعن اذه نا قلو ( عبار ت(ربجتا) - 1 )

 ديرب نم دحأ موناورمد>نيذلا فتاك هنا مد رايت ىنعما 1 ذئترنامعالاىلءرداقريغوهناك اذاواله+هننا ل عبلغناالاو ناحالاب وش



 1 «عوتئدلا قد رغلاب ضن رعئاهجاوت نما همهنوايندلا باوث درب نمو هكرقفةرو-!اهذههف ىلا عت هب اردشأ اك ةرش الادب رب نمو امندللا

 نك نيش : رغلالاك-ل لاش هتءطءوىلاعت هلذفناوىورخالارح لاق رقالحدم (و.) هن ؛ الاىقاب ومن انغلا مهتاغشنءذلام هو

 هيدتءملاوه ىلاةلا قب رغلا باو

 هلوغب مالكلاماذهاوتةقطلا ىف
 ءازدلا مما نب رث اسااك رهدو

 نا ىلءاهسسنت هس#:ىلا فاضأو

 مالسالاة مع اوركش نيذإ ءازس

 هذتكال ىهداوملان ع مهلغش مق

 امناو ةرامعلاه:ءرصةتو ههنك

 مسحو هإضف ممعب قط ناك

 ف تدرون او هنااا هذ هو لوط
 لاعالا عج ىفةماءابنكل داهملا
 امنا لس وهل هلا ل ملاقاك

 رثؤاانالكلذو تاشااب لاعالا
 دوصعلا بامعااوراوثلا بناحفف

 ضرالا ىلءةهجلا عضو ن4 ىعاودلاو
 تأق همامآس ؟كلاو رهط ثقولاو

 ىلاعت هنياةدامعد وهلا كلذ دعو

 ماني ربل وتاعالا نا

 ْن 1 رغكلا 0 سما

 لالا ىف امناىلهنورتك الأ

 ىتلاى وهدا فاك نمةبكم

 نعتعطفاذا مامالاة ب اعف ىه

 نمةسك سس اذك نا اك ةفاضالا

 ةراشالا هب دوصقلا اذو فاكلا
 نررور لان وك ىفاذك لثمنم كف
 اذىفناالا عماسلا دنع نيمبمم
 ملكستملا نهذ ىامىلا لصالا ىف رشا
 ادري وه مملاددعلل هنافىأ فالخ

 رثكسالا] لضالا ى ء درغمؤ نؤصتم

 دروهبو نباك ريس ىف غ نءلءدا

 ىناكواذك دعب ْريمْمْلاَو نآرقلا
 يىأواذن ءالفاكلا نع لصالا
 اذك ىف نيت كنالالح رتالثمىف

 دد علال ثمنا الجر ناكر الجر

 يسد مو ودسا-ىا ن 1 "ره مهعملا

 ناك ناكو لصالا ىفوهملا ددعلا
 ّئ ًازملا ن حا دعا ةكلاا , رعم

 ىدعدر ةممساك ح ومحجلار اصوىدار ذالاامه انعم

 وب ني لا + نان ا ا ا
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 اولوننيذلانا) هلوةلب وان ىفلوقلا يق لتعلا +بلعهتلابتكن ملتقي نكلولتقي لت اق ن*

 ) مل روغغهتلا نا ممعشااقعدَعل اواونسك امضعبب ناط.ثلا مهلزتساااناعجلا الام و مكسنم

 5 مول بوعي .1ء هللا ىل_صدلل الوسربامسأ ن منيكر رسشملا نعاولو نذل ناهؤانث لح كلذ ىعب

 قئلامول ىنعي ناءعبجلا ىلا مو هلوقوهرهط نالف لو مهلوقن ٠ اواعفت اولون هلوقو مسج ع اومزهناو

 1 زتسا هلوقو ناطيشلا هلْزلا ىلا ,هاعداغاىأناطمشلا مهازتساامغادحار نيا -ملاو نيكرسشملا عج

 ماع ةبااههدقل وبودذلا نم ارا عام ضعبد ىنعب و ,سكامضعم ةةءطخلا ىهةلزلاو هللا نم لعفتسا

 هينمآ نم بون ذ ىلع اطغم هب ىتعد روف غهلل 1نامتعرول مصل مهم رثذةب وةعنعةتنازوا ! دقأو لوك

 هع يعلاعإو هاصع نم ىلعل لدعنال ةانأد اوذهنأ نعد م01 ماب وت نعمو ةعب هلوسر عسبتاو

 نءلك اه ىنع م هته لافتا . الاهذهما و:عنيذلا موعلاث ا عاقل 0 هيلا

 0 0 لاق ىاقرلا ماش هوبأ اسسادع كلذلات نم ا دسحأو نير رشا نع ريدلا ىلو

 اذا هبحمتن ناكونا ارعلآ ١ ًارةنةعطا موف رم بط لاق« سبأ نعباك تي صاع انث لاق شايع

 دحأأ مول ناك امللاو ناعجلا قئلاموب كت ةماوأ ارائداانا هلوقىلاى.هتنا ال فاهر شب تأ بط

 تاقفد# لثة نولوّةب سانااوىو رأ ىنناكو زثآ ىبند اردقن ليم لات دعص ىّت-تررغف ,رعخ محاصر ره

 ىتتلا مول مكسنماولوق نيذلا نا تازخذ لب حلا ىلعانع مات هتلتقالا د لة لوقب ادحأدجأ ل
 ١ اواون نءذإ تا هل أوت دان نعدمعس اند لاو دب رب 4 لاقرمشد اًييدص اهلك هب "الا ناعجلا

 نعاولو مل وءياعهقلا ىلصهننا لوسر بادتجأ نم سان د ؟ مون كاذو 71 . الا ناعيا ىلا مول مكنم

 لد هنا ن وعموم امل> ور ءهلالزتاقهفيوكوناط. لارمأ نمثل ذناكوذئمو) هللا ىن نعو لامولا

 رةعج أ نيهتنادع ىث لاق قدما 1 لاق ىثملا مد مهنعافعو كا ذ نع مهلز وات

 لاقو ةداتةلوفو<رك ذذن آلا ناعبللا تا امو مكسنماوإون نءذلانا هل اوةىفعرلا نع هسأ نع

 مهريغنودوهمةذب دئارا وعجل نيذلا هيىجعاماواولاةذ موب ريدلا ىلو نمي صاخ كذب ىنع لد نورخ 1

 اللاقىدسلانع طامسأ انث لافدجأ انث لاق ني سلا نيد اسنادح كلذلاقنمركذ
 مهضعب قاطن أون . دامه ضعب لش دق هبادعأ سود تل سعت الوسرنعقرغتذئمولاومز

 ل اداحلا اومز خانيذلا لجو ْرعهئار ؟ ذف اهلعاو ماعفةرذهلاىلاليخلا ىوف

 نمركذ نيفورعم م ما.عاب لاج رف كلذ لرتل ب نورخ الاقو هد الانسب تاو ,كنم اولوت

 5 كعلاق لاق < ميرحنن نع جام ىنث لاقنيسحلا انث لافمساقلا ! اني ص كلذلاق

 ةتع نب غب ذح ىلأ ؟راصنأ | نم هري#غو ىلعملا نب عفا رف تازثلات ناعجلا قتلا مول مسن اولوق نب ذا

 مذا مسه ءهللااغءدَعل داودبكا امضعبب تاطيشلاو جا رتسأاعا هلوق وقومي رحنبالاق رخآ ل>رو

 ناةءن ةبقعو نافعزب ناكع رذلاق قدما ان عامل انث لاقد.ج نبا انئدص مهمقاعي
 هناوماقاف صوعالا ىلب 000 دلي اة .تاذب ليج تعلملا اوغان ىت ج-راصنالا ,منالحرن ان دعسو

 ر جتنا انئرص ةضل رعاهف مي هذدقلو جالاقذ م وءنلعهلبا ىلص هللا لوس زيلااوعحرم نذل

 ناطيسشلا مهلزتسس فان اعجلا ىتلامون مكنماوإو نيذلانا هلوق قعسان نع ةلس انث لاق

 نام عنب ةمهعو نأ نب دعس وناعهع نب ,ناسمع ناطشلا جواز !نيذلاوةد آلا ١ ...5 ام ضعبب

 مكنماوأوأ نيذلان «رعهلياز واحد قلو هانعمناف مهنعهنلااغعدعاو هل اوةامأو نايقر زلامم نأ 0

 3 لاق نيسحلا انث لاقمساقتلا ان دص 0 ءمهلوتب :مهمقاعي نأ ناعجلا ةلاموت

 ئندص مقاعد مذامهنعهنبااشعدعلو لوش افشاس هدف 52 2 الاق_اق جياع

 سنول 5 ةنك اسنوقءرخ 7 نوكسلا ىلع ىتمم رم ها هناكراص هر ريكا

0000 
000000 ٠ 

1 1 ْ 1 

 | اميرو نعاك لثمنئاك ليعفدؤ .ةفرصت بدك ر علا ل-الو لينوفو نالحلا 2 وحلا ناعم نوف ءامل عب ب“ طاذهاف نك نيونتال ْن «:ىف



 ةروهشم زيغرخا تاغل فوم رق داذهلو نأن روهشهمثناثخالا . ناناهولامعتسالا ةراكسل ىبنهنكلو تاك ن نملسافمساهنامهشمب نلف

 ريصضأ اود ءريش لت ”اهوأ ل دق هلو ةوءارتالا ىلد 6 0( مقرا“ :مه ناك ىلتوةسدالاا نيتك ىاهدحت كإعاو امم رغب مل هنال اه رك ذاك

 اس بدبي اساسا سس سس

 كلذىردسالف مهاعمللا افعدملو دحأ موت معاون ىف هلوق فدي ز رد 'لاقلاق بهون  اانرمشأ لاق سول

 ىذما_مفمل-روغغهتلانا هلوق لب واناندبدقو مهلك نيلأسملا ن ءىوفع مأ ةياصعلا ثا” نع وفعلا

 اونرضاذام هاو الاولاو اورغك نيذلك اونوكتالاو:ما نيذلااهيأان) هلوقلي وانتف لوقلا و

 كلذ ىعب (مموأ5 ىفةرسس -ءالذهلا لعح !اوأّقامواوثامام اندنءاونك ولاز ,عاوفاك وأ ضرالاىف

 هللاب رغك نك اونوكت:الهتلادنعنمد#ت هيءاجاعاورقأو هلوسر هللا اوقدمطنذلاا هيأ ايدؤانث لج

 ضرالاىفاون رمداذار ةكللالهأ نمهناواللاقو م سو هبل ع هللا ىل_ضدتةوم دع ةو-رب د

 اونامأاو يقنع ءمهدوأبع َن ءمه-و رخناكوأ لوشب ارغاوناكوأ ةرات فار ة-مهدالب نماورذ ل

 م-ماراغكلاءاؤهلوقنعثاذ ربخع ولةةامواوفامامان دة اوناكو مهو رة فاول ةوأ مهرغس ىف

 را نما اور لول واح نالت ىهيف ير خرشس ف تاموأ لهن مهما نأ نولوشب
 ىف كلذنولوه منا نع ممم وأق ىف ةرسح كل ذهنلا لعل اول: امواونامام مهدالد ىفا اوماقاوناكو

 نال بةدقوهدس وهؤاذث لجهنباىلا كلذن نواه وامتو مج وأ: ىئابزح الذ مهاوق هللا لع
 نب هللا دبع مههللاب نية !اءوس نمهنع 00 اوههششي نأ ةنإ . الاهذاهم نيم :مواادلنا ىسم نذلا

 نع طايسسأ انث لاقدجلأ انث لاقد# ٠م كالذلاف نمركذ هيا أو لولس نبا أ

 نوعذأ .ةملاءالو هلاقد الاممخاودالاو ااورفك ذلك اوووكت 0 أ 1 يذلا اهي علت

 نع بأن نه يي ءمماعوأ اذ لافو رعت دج / رص ”ىلأ ننهي اديعرادعأ

 لول نما ىلأ نب هننادبعقفانملا لوق از خاوفاكوأ ضرالاىفاونرمضاذا ممناوحخالاولاقو هلو ةىف دهاجت
 لافو هلثم دهادت نع و ىأ نب !نعلمس انك لاَ ةفيذحوأ 2 لاقى محملا

 نان ءةلس 5 لاننا نعص كلذ لاق ن 2 نيسقفانلاعيجمهكاذف ثورخآ

 نيّفانااك اونوكتالىآ ةينآلامهاوالاولاةواو رغكنيذلاك اونوكتالاونمآ نيذلااهيأاب قدها

 هلودرة_ءاطووهنباةسءاط ىقض .رالافر رعأ و هللا لس ىفداهملا نعوسمتاودخان ومب يذلا

 قفا اهناف ضرالاىفاون ريضاذا هلوتامأ واوأ_ةةامواوتامامانوءاط ًاولاواتةوأ اوناماذانولوةدو

 اما مح كلذلاةنمركذ ةشيعملاكفطل ضرالا فريسلاوةرادقأ ىف ارفساا اوهمهذضعب لاّشف هلي ىان
 ىو ضرالاىفاون رضاذاىدسلا ن عطابسأ ا لاق لضمان دجسأ اذُك لاق نيستا نير

 كلذلات نمركذ مل-و هماعهنباىله هلوس رةعاطوهلباةغاط ىف ريسل اوه لد نورتخ 1لافو :راكلا
 هنباةعاط ىف ضرالا ف برمضلا ضرالا ىفاوي رمضاذا قد |نب ان 0 انث لاق د.سنءا انيثص

 ىفتازغاوناكوأ ا ىوعب هنافأز ارغاوناكوأ هلو قام واريساهمفداعبالا ضرالا فبرضلا لصأو هلوسرةعاطو

 ةيؤرتس دشن هر لوقولل هودي دهام ىلعف ىلع عجم زاغ عج ىزغلاو هلي لدس

 ١ هدالق.دالامهلوقو * هغسملاب سيل اح لوأو تينت ىو لا
 بدعافازغاوناكوأ ضرالا ىفاوب رضاذا مس ماوخال اولاقو او رفك نذل اونو 1 ال ل-قاعاو

 ليقم مس ماوحلالاولاق وى .هق ىلب ,ه.سسملاالا هام ىذاملا تو ىذلاف 0

 نال ىئنتوؤ اذاكشم رك لاش. الو ىتررذا كتمركصأ مالكا ىف لاعءاماو اوبرمضاذأ

 ناكلذو ليعمل ىنعع هناقىضاسملا ظغلىفناكن او مسمن 10 ولاقو هلوةىف ىذلا لوقلا

 م دعت 7 ملناىأتا الادعب نوكي الفن , دارمالا اذه نكي مناع دالفهدالامهلوقو سوماقناىف/

 هيف سدا هنافةيؤرل .ةاسامف رهاشلاهحوامرظ:.ل نكسلو ها اديأاهفداصت تسلفةعاسلاةصرغلا

 هىيضتم هأ لد نعلم عا

 دع

 افغالادرغم هناف نياك ظفلول ادوعب

 نوبدرلاو ىن-هللاعومجت ناك ناو
 ةريثكلاتاعاجلاوأ اوأ ولالا ءاذعم

 جاحزلاو ءارغلا نعبر دسحاولا
 ةعاذاًووب رلانم هل دة :5 نب لاق

 لاش. و ةسسنلا ىفءاهلا فذ:

 ديزني الاقواوعم#<2 ىأ اوبرت
 نو.سرلاو ةالولاوْمالا تو.ئابرلا

 تاريمس.خت نم هيقرسكلاو ةمعرلا

 سا.ةلاوىرهزىفمضلاك سسنلا

 ناتي الا ىنعف لتقأرق نم حتا
 اوةبنذلاو اوأتق ءامثالا نماريثك

 او رعسالب 3 دفاونهوأم هدعب
 م ددرمدأ ومد 0

 مهف كل نوكرنأ ىكسش ناكو

 نمد ودقلانوكيفةنحة سا
 ءانننالارثا سا ىرحام ا الا

 ا ارد نمو مهثمالا هذه ىدتقتل

 هبصملتاف ىننمكو ىنءل اف لئاق
 مماصأف ه هنادعأ |نم ريثكلاددعلا

 ىلعف اونهواذ حورت مهودع نم

 ةب الازم ضرغلا وكم, اذه

 لتس يتلا ةماوتاك نرنلا سعر
 ارو لاتةلاف مل_وءهيلعمتا
 نءىوراع ةءارقلاهذهدب و
 ىنبانعءاملاق هنا راب ب لي مس

 لزنت نا 1 لاَتقلا قلتو

 هد الاهز_هىل-ع لوالاةءارقلا

 نءهن اكو ىنسحملالاّعي ناياضدأ
 هسنب دىلعوهعمتاك نوم لتق ئب

 نوقايلافعض اف زيثك نور
 نم ل:5نم لتقل اوناك-تساامو

 مهودعداهج لعاوضملب مماودخا
 نيد رلاءالؤه حدممىلاعتهلا م

 ديالو اونهواجب هلوذ كلذو تاغص»
 دنءاو:هواثل.قناه درب احن نم ْ

 م ا و سس
0 

 فاءرالادءراسك :الاو هول ولا نم نيل باصأ اي ضد رعتهمفو هلاوعض< لى أو دعللاوفاك-تسااموهدعدداه+-!نءاوغعذامو ىنلالاق

ن ءكلذدنءموفعذب و ممسو «لع هللا ىلسهتنالوبر تقم
ءقفانلاباودضتعن نأاودا رنيحوما مهتئاكساو راغكملاداهج

 نأ نيهّنلادب



 سلا عل نا ايلا 2 تاو نام الا شن قغشلاو باعت وذا ءالشسان هولا فيقوتاشس وأ منع نامالالط ىف

 كالذراهلاةناكتسالاوةيمسحلاةو 5ل'لال ااةااطمفعضلاو فلذلا قلل فعض ند وا ىل5 9 40( مبو دعن دىلا م مد نه لاقتنالا

 ل5 تاكتساو فعضااوزعلا

 نكس هناك نوكسلا نم لسعتفا
 اذهىلعو دب رب ام هن لعقنل همحاصل

 حارختعهسنم .وهوهأو ةك ذأ ث دما

 هناعحدالاو وح رين دارب ضر دعس ىأ

 ناك قمامة داو ناك نءلعفتسا

 نوك ىلا نوك نمريسغت همحاص

 تع<مهلياو لاح ىلا لح نم ىأ

 م-همارك ا ديرب ناب ني رباضلا
 رعخ أ ممهلةنطساو با ا
 كلذدنع نيم.عتسم اولا 1 ملا

 عرضتلاو ءاعدلاب داااؤ ريدتلا

 هللانم رصمااو داد#مالا تاطو

 ممةمالاهدذهىدتت 2:ناضرغلاو

 ىلغ هنا هم ىل.دد قلوعنمناف

 نمو لذهدن عوم دد عىل عوهسفن

 رغلفلاب زافهسيلا اقل اوهّنناب مصتعا
 فارسالاوبوثذلا م تفاضاىفو
 مكه نوينأبي رهوهو مهغنأىلا

 نوةّمحلا لاق !هاراغصتساو سغنلل
 هنايميطعاراغغتسالا اومدقامنا
 ملاذاق نيسضمؤملا رمصن نءكىلاعت

 ءاليتساتارامأر هطوةرمصنلا لصدع
 تنذر ود ص يل ءكلذلدءادعالا

 مدت زا نينو ما نمريدقتو

 ةرصنلاباط ىلع رافت سالاوةيوتلا

 ءاك ذنع مجرما مباظ نوكيل
 ممن مةياتالاىلابرقأ ةراهطو
 رئاغسهلا الوأ نونذلا اومع

 امارفغاانب رهسهاوةن رئاكلاو

 رئابكسلاب ونذلااودصخ مان ونذ

 نال انرعأ ىف انفارساو مهلوشب

 طارفالاوه عش : لك ىف فارمس.الا

 ةلزا ماذقالات دشتي دارملاوهسق
 ةطاماو 0 ولق نع ىف وللا
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 ىف كلذ ىاعم براق امو ند ]ماعم كلذ ىف اهلماعتو ءاز 1 بهذ _منيذلاب بهذي نرغلا |

 تاك الثوار 'روورعت. و تاق .زيسغ تالوهجت ءام .شأ نهعج ثاوءاّمسشالانم ريب

 لدحر لكمركأو كم ا لدحر ١ لاعب تا أ اههسف مالكا ف ايدك ناكو كإذك كلذ

 ناكذا لايقتسسالاهانعمو لوهت 1 معمىضاملا اغلب اح راخمالكنلا ن وكذ كيمركأ
 اون رضاذام ماو تتإل اولاقواور فك نءذلاك اونوكت ال هلوق ىف نمذلا ناكو دقو مرا لفشل فوصوملا

 امى رعاشلا لاق ل ءّعّتسالا ىنعع ىهولاعفالا نمىضانملا ظ

 دغىفناك امراءة ساو رالا ن م دع ىذمام -كثسد كل الاف

 نأ هل: ارح لو سمى تاك املاقل ىضذاملادارأ تاك ولو دغفف توكامديرب وهودغىفناك املاعذ أ[

 ىذلااز_ه٠ هم هنكسا لاقت تااطدكال: لاش نأزح ملامةو مىدلانا تح اودغفناكام لوقا

 ا ءا' 0 ل ما م تامر ورا ا
 مس مصل يسجل

 صام اذا ف ناك اوأو 0 ا 8 ان مدس عت توتو ظ

 او ردقت نأ لسقن ءاولان عدلا :الاهلوقوا اصل عون ماو بأن ع نمالا هلوذءلذكو لامةتسالا هانعد أ

 نارغلا ىف كاذرلاظنو نمؤدو بوت ع نمالاو مهملعاو ردقت نأ لمآ نم نوب و نزلاالا هانعم مولع ْ

 للا وما هنو راع رس كااذدنبا لعصل هلو ةامآو ةدس>اوثلذ لكى لعلاو ريثك مالكسلاو

 قده اكشن نعم ىنآ ثنا دع لع مصادرنا ١ 5 لاقورعؤ دمت ل ص كمموأقىف اء !

 ا لاقتةيد ولأ م لاق تملا ./ادتك ايش مهعفنمال وق ممر لاقممولقىف هو هل ق

 هللا لعصأ قمسا نبا نعدلس 1 لاقر.ج نيا انئكرص هلم دهاجت نع محد ىلأ نب انع لم

 يح هللاو) هؤانث ل هلوقلءوان فلوقلا © هؤانث لجو هم رينيقبلاهلة لهم وق ىفةرمس> كلذ

 ثري ماش نأ تول !ل1#لاهنناوثيع وى هللاو هؤانث ل- ىئعد ( 1 ريصب نول معتاعهللاو ثيع و

 هدامعل م. غو لد عنا نم اهو شلك اس٠ نمهريسغنودءاشاماك ءاذ 1غ نءثيجمملاو ءاشد

 0 مةددعلت تار و هزودصنم مده ارخاو مهل ادق ىلعري هاا ودو دعد اهجىلعنينمْؤلا

 ءانقدعنالا لعب الود توعنا هناو: كَم .بءايحالاو:ةامالانامهل ذم مالعأو هاءادعأو م عادغأ

 مهنم تق نم لةوأ ءمنمتامنمتومل او ع تع نأ كل ذك اك ذا مهل هم ىو مو هل ةكىذلا هلحأ

 رشو را نمنولمعتامىرب هنلانا لوب راس مدادست اك هَ 'وهوانت :لح لاه متنيكرمش د1!برحىف

 ىبااوغب وهقاقدما ردق ىلع هامعن ل_ماعلك 5 راك ىج ا ثااذ صحت هنأق ن وذ اوم راه 0 و ”او

 ىأتر ِء 0 ناو قصعا نان ءتاس اننا لاق جنا ع ده قدماء الاق تالذىفانلق

 لسوف تا نازي هانت لج زق نيران ى لولاه هنردق مهلا : 3 نءءاشدامرخوا وءاشدأم ل 2

 مهل |وة٠ نيمو اهدامعد واذ لح بط ا (نوعماسعرب ريك جر وهلبا نم ة رغخا مند وأ هللأ |

 نوقفانملا كشك ةثامالاوءامحالا<لاناوهتنادس اهلكرومالا نا نم شف نونمؤملا اهيأ اونوكنال

 قتوعالو برخف لاق ..ال هناف وكم نيش ىلعهللاءاد_غأاولئ او هللا لدى اود ها ع نكساو كلذفف

 ىفانومتا مهري أو ةجرلاو ةرغغملا هلق مهداه ىلعم هدعو مهياقوتناحو هلجأ غلب لاذع

 ٌ هلأ نمئذلا ام شدعدلا# .غر واهماطدح نما ندلاف نوعم ام اريثهنبا ىالتقو هلأ. 107

 | ةاح اذث لاق جنا اي ادص اكودعلا ءاقلن 3 نورخأت وهللا ل. دس ىف :اهللان ءنوأق ا

 نع هب واع لا او- آت ادحاكو ءادعالا ب ولق ف نعرلاءاقلاك ةدّشلا وةدعلاوةوقلا ىلع ةدئازلا ومالا ارتلايذارملاو

 ؛قىلاع هللا نمداشراو بدأنتب , "الا فو سوف وقو عضاومىف ليسءازحاو مهدو -وقرابغلاريثت ب رد ودهكم مهمارمما بحول ةضرأوأ

 ل نفر اا 1 0
 4 م00 3

00010 



4 1 30 0 

 هن' دارملاو لاخلا فل صاح ريس ة كال ذو تاذللاو مذا نما« نءامن اموكس .كاءهو هرج ا

 ناك توملاّناىأ نوعم<ا_هري د:ععر و تان مةرفغا م ءوأ هللاىلدس ىف مادة علو قه-١ نبا نع
 نءنورخأش اهل ىتا اانندلاف نوعمحاماونشيافا اواءولريس لتقو أ هللا ليبسىفت وذ هسنمدنال
 لحو رع ىلالاقامغاو ةرخ ”الاىفةداهز وامندلا »هز نماوعجا-ل لت ةلاو نوما نمافوخت داهملا
 هلوكىف نالنكل ءاز اخاف ذذع ملتقو أ متمنئلو مالكا ادنباونوعم اهرب ةجرومللا نم ةرغغمل
 لم 3 رملي رضي رخل دعو هناكلذو ءازسقز و ا تركستان سالم رخل

 هللا نمةرغخأ هلو نال ذىلء لف مسن جريلو كسلهلل نرغخل م وأ هللا لسد ىف متلتن ناو مالكسلا |!

 اموانتدلا نم هنو رواامىل<تلذل فن ءريذلا تالا ع رنو*ءه<اهريدل ةخوو

 هلب أنمورفغأ توك فمك لل. 5نا هنا ةرمص» ءلالهأ ن م ةنسملا رعلا لهأ ضع معز دقواهف نوءمد

 ماتفوأ متمئئلو لاق هناك فلاشي نأ ه.ةلوعلان اف ,تموأ هلا لس ىفمتا ةقنعاو هلوقل اياوجةجرو

 اريد كل دلو. ةحر وهللان «ةرفغال .ةفلدسلا ىف كل ذناك ذ'ةرغغمودنان متجر مهلرك ذف

 اهاوخدإل دبا نم: رفغأ هلوذ ىف ملل تادغدو نا وعما ريحة جرلاو ةرغغلا كلا ىنع نوغم ْ

 ملتقوأ ممئغاو) هلوقىل؛ وأن فلولا و رايدالاناومل مهو رمصن نُءلو ىل 35 نمو هلوق ىف

 م رم هّيياىلاناف نونمؤاااهيأ مهام راآممننل و ةؤانث لح كلذ ىئئدعب (نو رم هلياىلا ال !

 نمتنكلا نم كن رشي وهاضروك-ا بحول وهللان ٠ك رةياماورث اف ملاعب زادف 2

 ريغودى ذا اهماطح نءامف وعما اموأع دلال توك !نعدتعاطبلمعلاو هلبا لمس داهطا'

 هططد عك مدح 0 رنعكدعبس ثالذنافد اهلل او هللا عاط 3 اع رمك:ءلئازو هىلد © ©-!ىابا ظ

 نعل ع لاق راسمج- ننأ ا دج قح*»انءالاق كلذ ىف انلق ىذلاو غب رانلا نما ره أ

 57 تالف 0 راادشال دا 1 0 0 مديل و قحسا نيا

 هل عملا نوأ 0 تورس ل نا روم 000 ةوةفاهلوثدل نورك

 وأ مفْنئاو هلوق ثا ذكن اك فدل متون كن. لانس اللا تنس نك لاى لوقت هسق

 تاسو ةفصلا ف تاخد؟ ةفصلاب نو شت نيد ومالل نيب ريس أسما نك-او هلياىلا نرمشختل م 3

 نونريسعب دعا كيلالىلا تنس نئل مالك-ل! فلوق 2 2 ايلا | نوذلا اه تؤ رمش

 اوضفناللقلا طم طماع ايقنت روعه 7 تنلدهللا نم تزاسف) هلوقلت واثا ََق لرقلا ُِك هل دم

 اهاودذدحو تاد :ددقو دامو هلإ انءةحرخف هليان مة ترام هلوقبهؤاذث لح ىو (كلو- ندا

 ةفرعا اىفدل هام لع نرغلاواهذو وذا ةظوعبا مالم برمذل تأ ىب هتتنالهللا نا هلو5ىف مالك لا ىف

 اسعد ركستلا ف لاقوتفر ءملاىفازهو مهقاشمم موضعنبف ىعملاو مهقاشي مهوضقناعذ لاقأك ةركمتلاو

 ىلعانا.حأ اهدعب|معفرفدإ بهذ «ىف ىه مواسعم |تاعحتاسع زولدكخت ع نع ىنعملاو نب هدان نه لملق

 رعاشلا اقام اهلمقامت هل علا عاب ا ىلع ضخ وولدل اذحوأ

 انابادت ىلا تح د ايريغ نم ىلع الضفانن ىكف

 عمان ةصوام ىلع ةمكح كاذفمتب رعافن متع.تاتضف-تناو وهراعداب تعقز هل هريغتأعح اذ

 مسهةاثيموهطةناسعف لقاك عابت الام اكسل اع نم عيصغلا ناك : و رعمتإ ءلاثناك اذاانماو تاركذلا

 ل وأما لأ نمةءامجلاقم جاتنلهلل' نءةجراسوف هلودىفاءافأمودشن وذ 27 رعلا ىف زئاخ عفرلاو

 هلي م هلوةىفةداتقن ع لامس ان لاقي زي انث لاقرمُش 0 كلذ لاقن 4

 هناقالو>- نمأ

| 

 اوذةنالماقلا 5 لغا مذ تنكولو هلوقامأ و مهل تنلهلان .ةجريف لو همت : مول ثرأ

 باوورذصلا ار هئاورك ذلا بيطورعلاوةمنغلاوةرصنلا نماثدلا باوث هللا مها.” فمربس غوأ ناك اداهحسئاوئلادتع شاتشك ظ
 2000 رح لاى اهلوصح مهل كح (4)

 دا رملاو أ لوصخلاس ةذكالو وصلا

 1 م مدس هنأ
 نأ منتعالو ى داقلا لاق قابس

 ارامل متم نورك

 ءامسسأ اونامك مهر دنع هنا ف
 نير هلك : 8-3 "الا ناويو
 فص ماعاو اهما وو نس كْيط
 اها 0 طاباندلاب راوي

 اطقن الاب اهوفص ا راخملاب

 نأل_ < لافةلالاتلاوزلاو

 هلوقك نسحلاود هنا وكي
 صضرغااو امسح سانلل اولونو
 دو>ن الذ لات مك ةسغاابملا هزم

 ة.اهمنودوجلا ىف ةد انناك اذال دعو
 هناىهو ةتكناذوهو لدسعلا ىف
 ةداالاىف ةيضيعبتلا نم ليجد
 ىاسهنم هنا هلو ىف ةمدقتملا
 ةباالاهذهىفرك ذب لو نيعضوملا

 ناوثلاياواغتشاككوأ نال
 ضعنبلا الا اولاد م ؛ دورعلا

 و رسم ذب / م مافء١و ودى الع

 معو رودقلاو بيعلابالا مهسسغنأ

 ءالمعا تح وثامالا مم را اولآ

 همسقو لكلاب اوزاف موسالف هدهاك

 ةمدح ىلع لسبق نم نا ىلءهبسنت
 ىوساملك «تمدخ ىلع ليقأ هللا
 نين سهلا تبخحهللاو لاقمت هليا

 هارت كناك هتبادمعت نأناسحالاو

 مسهقفو ىلاعت هناوهو رسانههو

 ىلءمهحدم متاملعم مانأ مةعاطلل

 دبعلا لعبل نينسعت مها_ممسق كلذ
 اهيأان هإضفو هتءانع لكتلانا

 اورغك نيذلااو هطتنااو مآ نيذلا

 او رغك نيذلابدار ١١ ىر سلا نع

 ناك ناذ هرادكأ او تامة 1 وه

 ىدمملاو مويلاكلذف ءوع اارييك |

  ميناوخاىلااوعجرا دع زها ادنءنينمؤمللاو اق دع مشو ىلا نب هنلأ دمع نونا تملا وه مالتسلا» مل ىل# نعوم هوئماتساو مهلا ونك 0

 ناك وانولو: اوناك ةعقاولا هذهدنعا_؟-الونيدلا فة ريشا !مول نوعقون وم نو وختس ىراصنلاو دوهملا مهن شملان عو ميد ىاؤاتداو



 0 م راع 0 رم سى اعهنار مرتالا ودلع و و4 ول سانلان مهر فلا هلل حر وهام او اتااباتنا أوهباصأ الو بلغاملا تاس.
 مهورخسلال ى> مجروش مىلعو وك لمار الوئثىوه وع.طن النا نيئمؤملاىلعف ( (4:) مودمعلا ةدأ اراىفانس اليبسلا صوص

 هلوقن دارملا وهو مهنةناومىلا

 رغكلاىلاىأ مساقعأ ىلع ودرب

 ىف نب رسأخ اولقتتف ناعالا لعب

 رغكااهلذ لادتتساوهو انثالا
 ءادعالادارقنالاو مال_سالا ةزعب

 ءالقعلاىدإ ءامشالا ا قشاوهىذاا

 بتاوثلا نع تامرجلاب هرخ الاىفو

 1 اةعلاف عوقولاو دب وا
 اًرضاوهو كرصان الو مهنا لد

 را مهددصاوفاك اع
 راغكلانوعماطتامنا كنا ىنعملاو

 كبل طم ىلع كونبعي و كو رصنيل
 نوزحاع منال ةلاهجو أ طن اذهو

 هللانذاريسغيو نوريكتم مكل ثم
 ريسخوهو نو رض الو نوعفندال
 هاوسر. سال ض رذوانب رمدانلا

 عقاوع ريب هنال رمهالا ىلع ةردق
 تايلطلا اراك ا ىلع رب د تتاح 1

 ةسيئاشالب ةرخ“" الاوامتدلا قرمدنن

 ول هريسغ ةرصنود العلا نء لَم

 ضعبب واين دلا, صوص هناف ضرف
 صرغلوتاقوالا ضغب ىفو رومالا

 الوف.ك تادساغلا ضارغالا نم
 مال يواتلاههاوستققلاب رصان

 او ناةنيلااوإ دل نأ ماسح
 متحنمرهات مد توكمللا ملاع
 الوتادهاشاان 1 وز 5 دداحم

 ةمغصنو سوة. .كزتىلعرمصلا

 رسسأ | قذو ىل وللا

 راوناب حاورالا ىلَظَ ب رطلا

 ىدصلاب اب رأ ارمتنكدقلوةةقمحلا
 توم نون تاطلا 0

 اهلةسيكز ئاهئاغ نع سوغنلا
 تادهاحلا 5 وغلتنأ لاس نم

 سهلا فال ىف ناو : رلاو

 داهطاىفودعلاءاقل دزعاد رهو

 نوناقوةعت

 ا لافت تناك لإ زكوةفارالوةجرىذ ذر اعل !ىاقلابلقلا افءاغلاب وفاحلا طقلاب ىعت

 نك ولد هتفآر ود#ءانهللاةبجربف مدلك! لد وان محرفؤر 'رطم وأب هي.شناءغصو5 مسوهيلع

 ىد كالا مهل تئسحو َكعئالح مهل ثل مف كبادصأو كيعاستل مول تنل كب ادكأ نم كب نما

 هنن وة وأنك م نع تدضغأ وه مزح مينم م رطل اىذنعت روهحو ءاذآ م.تمءالان نسىذأ تاوحا

 مهع.كجرو ميجرهتل نكسلوةهرلا نم هيتثعبامالو كلع.شي لو كقراغمف كك رثل هءاع تلظاغأو

 دي لا ان لافديزي ا لاقرمش ايئرص امكمهاتالهللان هةجحربف

 نمواانام راس ر دلو ةلملغل اوقط الغل نءهننادرهطأ هتباوىأ كالو>- نم اوضغنالسلقل الغ

 ف قاوسالا ب وذدالو اظ.اغالو ظغب سماوةاروتلاىف مو .اعهنلاىلسدحت ثعن ناائلر 1

 نعهسأنءرةعج لأن با انث لاقرا_عنع تئمع .عثدا ووفعب نكلوا هاد ا زالو
 عسبرلا

 مهربص هلو موفعضا مهماعم ريصو مسهل هتماركذ لاق كلو ح نماوضغالداقلا امل خاطف 5
 نماوضفنالهلوةامأو م مموملع ضرتفا مدسفاوغلاخام لك ف هنم تناكو ل ةظلغلا ىلع

 مونيا( نعجاخم ( ىش لاق نيسملا 5 لاق مالا اندر 5 كذعاوقرهُتل ىنعن هناق كلو-

 تان اني لاقر..ج نا اسي دح ك.:ءاوذرصت لاق تاو هل نماوكفت :السامع نأ لاقلاق

 مهلر 0 مهتعفعاف) هلوةل واتفلوتلا 8 كوك رخا يأ كلو-نماوضفنال قدا

 تح ذه 7 ينعي (نيلك وتملا ندب هيا نا هللا ىلع لكوتق ثم :ءاذاق مالا ىف مه روأّشو

 نءكلانامىدنءنم ه,بتئحاع ودل نينموا ١ نم كلءاعصأو كلعامت ع نعدمجاز وات م مع فعاف

 ةيوةعهيلعاو ةضساو م .رح نماوت اس رغخملاب مه كب رعداو مهأر غغتسا اوك. سفن فهوركمو مهاذأ

 مهل تناهلبا نمةجراسعف هلوقفقذ» انما ءّراس 1 لاقر..ح نءا انعم رص هون

00 

 مهلرفغتساو مهنعز واه ىأم مع فءاف قص١انبانعتخس انث لاقدج نا [نثدع اكمنم

 ىلاعت سم هل 1 نم ىلا ىنعم اف لد وأتلا لهأتغاتخا ممبنمناعالا ل هأ نم راق نمي ولد

 مهضعب لاق هدف مهر واشد نأ مآ ىذلا ىنعملاامو وسهر واش نأ سو هيلع هللاىلس صدت هركذ

 ءاهادنعو ومادام هبا ةواشمرعالاىف.هرواشو هلوةي اوه يلعمتل ىلإ صعبا لنا هأ

 هما ينبت همم عوج هنأاوزيلو مهني د ىلع ولاقلاومسغنأ كلذ همءامنطل و هدعلا

 ا رص لذلات نمرك ذ ممنع هيابسأ هعوقتو هاباهّسامسسوهرومأ هلدزبب دب هازغأ دق لع-وزع

 نا منا ىلع لكوتف تمزعاذافمالا فم هر واشو هلوقةداتةنعددغس انث لاقدز ءزب انث لاق رمد

 هان وهورومالاف هنا ارواس نأ 7س هيلع هّلنا لص د لجو زعهّنلا أ نياكوت 1 بكي هلا

 مزعهتادحوْكل طءاودار انادي تسير واشاذا موقلاناو موّقلاسةنالبم طأ هنال يتلا

 نمالا ىف مهر واو عدم ولأ نءهسأ نعرفعج أنبا انث لاقراعنع ثئدط هدشرأ ىلع مول
 هنالءاممعلا رم ولادتي ,وهور والا ىف هبادحأ رواش نأ مس وهل تهلنا ىلسصه.دن هللا مأ لاق

 م مالا قوهر واشوق عما نءان ءتلس انث لاق درج نيا انك مهسفنال يطأ

 هم لب نورخ 1 لاهو # مهني دىلكلذب مهغلان ا.نغ مهعشنكت تاوم#مبنيعتستو مونم مست كنا
 لذغلا نم هرك ذىلاسعت ةروشملا ىف مءانريبدتلا ف : ا هوصاو ىأرلا هلناكن او كلذ ف كلذب
 هلوق م-! صني لاععقلا ن ءاظدن نيس ن ءوأ ان لاق عسي .؟ونيا انيدص كلذ لاق نم رك

 لسضغلا نماهمف لعاملالاةو ودمي ملسوهيلعهتلا لصهببأ لجو زعهللارم املاك صالاىف هر واشو

 نسسللا نع ةعدزن سابا عءنا_واس نب رمعم انث لاقنيستلا انث لاقمساقلا نشد
 2001 و ور ا ل

 0 تودغ:النورظنت متن اوانابعا . 0 منك ىلا نابسالا هذه رت من : اردقنانطاب , ربك الاداهملا وار هاطرغصالا

 هلراشعا ال ىديلقَتلا نامعالان ا هبف مبا قعأ ىلع متيلقنا لتقوأ 0 0-5 راب هنا ىفداهجلا ق>ن - نود هاج الو كحاو أ



 ل

 . ْ , / 1 ١ غ ١ ا

 لوقف كب رنم هلامهلوقيف نيكلاالاؤوسدنعّرمف دلة اتومدنعاذكو ذاتسالاوأ نيدااولانمدلقملامادعادنعهنا.عانعدلقملاباةنف
 ثيل الو 5-5 ردالهل نآل اوه. و سانل ! (90) لافامهمفل وأ تنك( ىئ ردأ الماهل اوةفلح لا اذه ىف ل اوة:امنالوة فى رداالءاه 27

 اهقهدع نمن ونمو اهعبتبل موتا رآح هنامسأ هريب دن ومس معهاباهع وقت هئانغا عمدت مروا دع

 هنر واسم نمهنامحىف هلعش: ءوأرىذلالاثملا اودع وكلذ فتن ساوند ومس دم نم ممزح
 م-هامندو مس دع نم م ملزم مال ىف عام و هبادك هبا نماهم وههئل اةلزنملا عمهر مآل

 نيعبتممهني دووم اور واشناذا نينمزملانال مهام هيلع ع مج اجاوردصن مهب او رواشتنف
 هلودريظن كلذواولاههنفلوقااو ىأرلا نمباوصلا +قفونو لعل نم لح ورع نا مها /كاذىف قحلا

 نيراوس امثح كلذلاتنمركذ مسد ىروش مهو ناعالا لله أ هنسدمىذلا لحو زع

 او رواتب نأ نينمّوملل ىهلاق مال اىف مهر داشو هلوقىفةنيدعزب نايقسلا# لاق ىرينعلا هنا دبع
 نالاقين ا كلذفباوهكايلاوقالا و اور غعجو أ لاقو» ملسسو ميل ءهنناىلص ىنلا نع مهماب ملامف
 اغلا هن حد اكمو, ودع أ نم هيزحاسعذ هياتحأ ةرواشع ل وديلع هلأ ىلص مدن مآ لد ورع هللا

 هتمأه:ماغي رعتوناطءشلاة نتف اهعمهبلع ن مؤ: ىتلا ةريصيلامالسالاب هنريعد نكت ملم تدب هنم

 اورواششف مههلزنت ىتلالزاونلاد_د:عاذىف هياود: ةءلاجلطموءدعب نم مم رحت ىتا ارومالا ىفام
 ناك هناف لسوء. عهننا ىلص ىنلااماف هلعشب ل سوهلعهتلا ىل_ههنايح ف هنورب اوناك اك ايف

 انتيشتي كيمرع صد اذاف ىنعب هنافدنلا ىلع لكوتف تمزءاذاف هلوقامأو مسه ف ومو مهدد همهننافىده

 وألواتو عدو كروم نم ىأتامف لك وتواهفلاهوأ كيل ع هباو راش امو كيب اج ءارآث لذ قذاو

 بح هلل اناف مهتنو عموما رئاسءاران ودمع. جى هئاضقب ضرا امثاذ لك ىف هنوف كد رىلع لوازتا
 انيادصاك هغلاخوأ ى وهمه كلذ قفاو قدمك نواستسملاو هئاضقي نوضارلا مهو نيلكوتملا

 تمزعاذافنيلكو آملا بح هلياناهللاىلعلكوتفتمزعاذان وعمان! نعمل“ انث لاق دمج نبا

 ىلعضماف كلذالا ميه صدالو كي هال لود _عداه-ىفك ند د ن مص وأ ىنم ل ءاسرمأ ىل_عىأ

 هللا ثادامعلا نمهب ضراى ًاهلناىل_ءلك وفول ةذاونمةقفاومو ك غلا نم فالح ىلع هيت رمأ ام

 ىلءلكوتف تمزعاذاف هلوقةداتق نعددعس انث لاقدنزت اذث لاقرشب [م'مع نياكوتملاب<

 هنأ ىل+لكوتد وهلا هأ ىلع مقتسا ع ىضع نأ م ىلع مزعاذا سويط هللا ىلصهينت هنباحأ هنا

 همأ ةمب الا هللا ىلءلكوتف تمزعاذاف هلوق عسب رلان عدس نعرعج نأ نبا نعراسع نع تدع

 بلاغالفهللا كرستين ا) هلوةلي وان فلوقلا ف هيلع كوتب وهبف ىذعنأ ص ىلع مزعاذاهلا
 هرك ذىلا عت ىن-عد (نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلءوهدسعب نمكرمعن: ىذا اذن مل ذخ ناووكسا
 الف هيزبرفاكلاو هئادعأ نمو اداعوك اوان نم ىلع هلوسر وهنلاب نرئمٌؤمل ا هيأ هنبا كرصني تا كلذ

 هقلطخ نماهراطق أ نب. نموكلع عج اولودحأ مك اياهرصن عمك. اغن نافلوقي اذا! نم مكل بلاغ
 ناف هلوسرةءاطو هّدعاط ىلع مه: ساو مأ ىلع متنك ام مهددع :راكو رك ددع هلع هلياءادعأ اونا الف
 منال رمكاذذع ناىنعي هدعب نمكرصني ىذلا اذن ملذخ ناو م ودرفظلاو مكلا ةيلغلا

 نماوسافل ]وهب هدعب نمكر مدن ىبنا اذ نمكسغن أ ىلا ك-اكمف هلوسرةءاطوةدعاط مسكر توه رمأ

 ىرم أ اوك رثث الف لوقي مك ذسح ناك اياهنبا نالذ سن دعب نما سم نودجتال م-ذاف سا اةرمصن

 | هاف هباصأ:ر واشع هاه رصأاعغانو رخ 1 لاقو م-هرومآدثرالاودهالا ط:موقرواثام

 ٍإ
 ١

 اهبأ مكي رىلعنكسلو ىنسعب نونمؤملالكوءافدنلا ىلع دك اياىنالذختاوكتاهتف كوسرةعاطوئتءاطو

 قسقملا ناعالاب هللا ىزحسو :
 "ةنعئاوركش نذل نيرك اشلا |

 3 وهج ءاذأب ىدس عت ١ ناعالا

 عرمشلا سماوأب رامتث الاو_هو

 ناك امو هاس.هاوف نع ءاهتنالاو

 ة.:دلااهفاصو أن عتومت نأ سنا
 اهنع صاختتو ةيدرلا اهقالسدنأو

 هيذ جو هللا قفوتبالا هعبطإ
 ليلا ةلط ناك هرون قارشاو |

 سهما حول ط قارمشايالا ىسهتننال

 بلط ىف ابسك دسبعلل ثنثآ مث

 هله وام مهنوئابتدلاتاوثد درر نمو

 ىل اهو ل #منمىاصاوخلا ةشر اورواشتاذا م:ملاف«ةماامآو كلذباوصهاباءماهلاوأ هم>ولر ومالا نم هيزحامد -فبلاطم رع

 تاادوحوة:معنئآر دمت ق ملا

 رضاح هنال ايندلا ىف كان ه.اودف

 قولا مهاوق ىعموهو ةنيضال ١ م ار ماو لانو نانا درع سلا سول انامقاتلا ديوس
 دشن اهمقو ثقولانبا|
 "امتءععموأاع :رمدب | ىلد ىلملخ

 ددعيلا ىبشعىلوم نم مركب
 ىللاقو دعو ريغ 0 ارئازشأ

 دعولاب كبلق بي ذعتنعكنوصأ
 ىلع :راقنف ةنملا ىلا قوش لع نمو
 ىزهسوةرخ الا ىف هباوثفةمعنلا
 نيه رغلاللك ىأنم ركاشلاوهّنلا
 ىن نمنم اكو انهزكش ردع
 هيسنحنيىذلا ودعلاىدعأ ل: 5

 اللاب نوةلذتم نوسد رهعمو

 نم مسوباصأال اونهواف يبا
 بالط قفاوةعضامو تادهامما بعت
 ةلذلا لامّت-اباوناكةساامو قملا
 اوعبطت ناهلئاريسغىلا تاغتلالاو
 ةرفاكلا سو غنلاى اور غك نءذلا
 نيلفاس لغسأىلاك ودرب اهتافصو

 فقانس) متععو متيرشب
 اع بعرلا اورفك نيذااب ولاق
 0 ع و 5 010

 لضفوذ هاو نع ينعدم و مكبلشيل منعك رص مث ةرخ الادب / نم مس-نموايندلادب ر نم مكة من اوبحئامكا ارأام دعن نم متيصعورمالا ف
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 ةيشاو ويس لونان لساؤزغالبكل امم افا ار ئومدب لوسرلاو دلو الو نودعصتذا ينمو ىلع
 للا فشلا م“ ؟يهادتة اطواك_ئمةغئاط ىمتغلاسا عت ةزمأ / 3( 0

 الا نماما له نولوقب ةملهاوا
 0 هلي*لك ع الانا لق ىمنم

 نولوع» كل نودسالام مهسفنأىف

 انههانلتفامئثمالا نمانل تاكو

 نب ذلار رباك :ويب فمنك و ل لق
 مهعجاضمىلا لنقلا مهملع بتكك

 (صصعخ+ وكرودص امها ىلتسلو

 رودلاتاذب ميلعهتناو كب واق فام

 ناعجلا ىت:لا مون ك-ةماولوت نيذلا نا

 ضشضعمس ناطءلا مهازتسا اما

 هنبانا مج عدلا قعدعلواوسمك اه

 اونمآ نيذلاهيأاي ميساح روغغ
 اوف و او رفك نيذلك اون وكنال
 وأ ضرالاىف اول رماذا مماوحال

 امواوقامام اندنغاوناك ولى: اونا

 ىف ةرسح كإذ هللا عسل اولَتْق

 اعهنباو ثيع ويحي تاو مهبولق

 هننا لس ىف مملة نُعلو ريصب نول مع

 امتريخةجرومللانم ةرغغل مثموأ
 دا و نوعمج

 تنل هنانم ةدحر اعف نورشد

 بتل افاق تكول
 مسعف عاف كل ود نماوضغنال

 صالاىف مهر واشو مهل رفغتساو
 هللان اهلنا ىل+ لكوتف تءزع اذاف

 الف هملاكرصن 31- نيكولا بحي

 اذن :علذخ ناو مكسل ب !اغ

 هللا ىلعوهد_غب نمكرسمنب ىذلا

 نتاارقلا (تونمؤملا لكوتلف
 صاع نب ناك ثيح نيتعضإ بعرلا
 بوةعلو للهسو ديزب و ىل-ءو
 هسا هناو ممئاذخ ن مه كي ءلع هللا اها ااهف م ا ودلد معين ستارت عراب مهاوامونيسعلانوكسس نوقادلا

 كلذ لاق نمرك ذ دحأ نودوهدرغو مهل ا در ناك نموأ ةعقولا ده نمتادحأ !هنمئشب صختنأ عاج ريغو رعوبأ زمهريغب هبايو
 امو هلوق سامع نب !نعهسأ ن ءىلأ ى لاقى ع لاقى أ ى لاق دعس نب د 00 5 ءلإ ١

 نع ىباهشقمالاو ىشعال اوديزبو
 با 1 اطل هما نأ 1 ناك امل ةنةمايعلا د لفاجنا لاغير نأ 1 9 لضصا  تورح و 01
 نيا نم 3 ى 8 م 1 8 دعو فو واذ : ءريجوسرو

 1س ممم

 8 هلك مب .خلاع ا هن وداع 36 نا بس هلامالاب وةمناف وذءاشن ىثشغنولهسو ماشهوو ركوب ًادضلشو لموت

 مس ع عسا

 7 : ناوسما نبا ءةلس 68 اا ب 00 ةرمصان م 10 و ةنوعب ا

ع ومرعد نم كريد :» ىذا اذ نف كس 12 ناو كلب بتاامئالفهنيا
 لمص « نا نون“ ومال كود ملف هللا ىل

 ىذلا» ن؟سانلا لرصد ن اذ كلذ ناو كل زد ع نمت الذ لمد نأ سا 5 نمل بلاغ الف هلرا

 تومؤم الكوت ]ذهبا ىل عوار ى مال س !ذلاريصق ناو سانلا “ل أ لرب الئاىأ ةلمي نم ه مكرمصأبا
 ةعاجهير عف كلذ ةءارقف ءارقلا تغلتخا (لغبنأ ى مناك امو) هلوقل» وان ىف لوتلا 7

 لا اومن م مهما هملا» افأاهف هباعجأ نو نأ ىبسعم لغن تأ ى .:) ناك امونارعلاو زاخلا ءارك نم

 ىف لوءيطع هبا ىلإ ص هالو سر ىلءتل زينة ”ةلاهذهتاةءارقلا هذه ئراف ضب تاو مادعأ

 هلال وسر لعل ملبس ول عهلنا ىلص ىنالا عمتك ن نمضعب لاقنردب موب موقلا تاغم نم ندع ةغيطق

 براوشلاى أ نب كلا اربع ن دم هب و رصام اهم :تااوركلذفاورو' هذ لو هماع هنا ىلص

 هذ هن اسايع نبا ْى لاف مق ص لاق ف مصل ام لاقدابز نب دحاولاد مع انك .لاغ

 لائاهرتجتأ رمانلا ضعب لاغلاق ردب مول تدقفءار جةفيطق ىلغب نأ ىبنا ناك اموتلزنةالا
 انئاص ةماقاامون لغاعتاي لاغب نمو لغن تأ ىن ناك امولبوزعهننالزناو كلذ ىفاو رثك اف
 هذه أ رقناف دي ن دعست ًاسلاه ف صن 0 لافداولادرع 6 لاقبراوثلاىنأ نبا

 ن قعما ندع لش ولي هنباو ىخ لان اكو مخلب لماللاة لِغيو لعب نأ ىجنا ناكاموت» الا

 ها اي داس انزع ةمنع فدصخ نءريش ١ نب تادغ انث لاقدمهاا نب بدبح نب ربا
 هللا ىلثص ىننلا باه نم سانأ لاقفرد. ةو زغف تدقفءارج ةغطق ىف كلذ ناك لاق ل غب نأ ىبننا

 ليل الا ناهنناو ليديعس لاقل غي نأ ىبنا ناكامول>و زر عهللا لزتانا هذا ىبذلا ل علق لسوهملع

 لاق سامع نبا نع ةمركع نعف.ص+ نعريسهز نعدالخ ان لاقبي ركونأ امندص لتشو

 يل انج وزع نارا لو مدع تا ىلس قا كرسراهزمت اولا ةفردب مول تم دف طق تا

 نع فيصخ ادي لاهريهز 1 لاقى عما نب ثألام ا لاقي ١ ركولأ اًنيدص لعب نأ

 سامع نا "0 اقرا ةمركملا# لالخ الاقلش تأ 5 :]تاك امو هل اوةىةمر ؟عو ريح نب لا .عس

 امون الاهذه هبال ازرباق لاق مسوهيلعهاىبصهحلال وس راهذح ا اولاةفردب م ول تدف ةغطق تناك لاق

 نعىلهايلادب وس ن ةعْرق م لاديزب ع لاق ىسوم نب دهاعش نص لغ تأ ى منا ناك

 مول ت دةفءارجةغيطق ىف لغب تأ ى ون ناك امو: الاهدل هتان لاق ريم> ن لمعس نع حب رع ءالادج

 لاق شالا نإ_ىلس نعمسأن عر عم تك لاق مذهل ا ىلع نب رص (:ث رو ةدغلا ع نرد

 امئاهنا سامع ن ارك نفلات لمد وىلب سامع نم !لاقذ لغا نأ ىج ل ناك امأرق هد دوبعسم نا 2

 لاف لغد نأ ىبن ءاثاك اموهللا لرب اقردب موناهاغ ل سوه: لع لا ىل ههنلالوسرنااولاق ةغياطق ىف تناك

 ىلا لوسر ناك عئالط فتن. الا هذهتارتاهغا نيغلا مضر ايلا تشن كلذك كلذأر 5 نورخآ

 ةلهل دو عدم لرتاق عئالطال مسي مقل سوه .اعدللا ىلص ىنل امنع متهجو ف مههجو سو هم هيلعفللا
 هب نأ لاى دع .لهبحاولا ناو اه هلءف ىذلا هلعف نافل: مسوهمل علنا ىلص هينذ ىلع هنأ ةء الأ

 رمعكإ نمو نم باطما نوقابلا حوفمادل و ىلع ::سامعورب :؟نباةيرغا !ءاسب ريم توا عيب سذلابنوقابلا بو قعب دله سوورتعول أ عفرلاب

 2 و“ ليي“ 0 7



 ارش
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 0 ا م :!:ةزاوحلانههالااصفد قذاو فلو: روسو ىلسعو عف ذان ناك ثدح تاممتامئممملا 59

 ىحنالمب هنذان ٠ نيملاطلا ط راذلا 39( نيتةلتخلا فاعل جب اناطلس فوكولا# ادي قع ءارشلا راسو لاو

 رسمها ا

 بوعي انباع هياوثتسالسوءيلعمتلا ىلص ىلا كلذ لعفاذاف هبادحأ نم لغب ادن لعصل هللا ناكام
 ىطعب نأ لاق لغب تأ ىن !ناكامًر قد ناك هنا لاعضلا نعرمب وح 0 0 لاق مههاربا نبا

 لاهذلا نع طز نم ةإس ع نعش انث لاق كون انشدص (غمراص ا اذااضغب كرب واضعب

 هللال 0 مشي لق لس وهيلع هللا ىلص ىنلامنذ ةذعئالط ملسوه.ءلعدتلا ىلههّنلال اوس رثعبلاق

 نا.ولس نيد.ءانريسشأ لاقذاعمابأ تعمم لاق نيس نع تنص لغب نأ ىنل ناك امل وزع

 ةفاط كرت , وهيا دحأ نمةغئاطل مشب تأ بل ناك املوشب لعب نأ ىنلناك ام كلاكضلا نع

 بلاط ىلأ نب ىبحي مسد هلبا لزت ًانعهسيف متم ولجوزع ملا صايل ىفذخايولدعب ن نكاو

 ناصأ اذا !تاك ان لاق لغب نأ ىنل ناك امو هل اوذىف لاعذلا نعرس وحانريخأ لاقدي زب انريخأ لاق

 كلذلات ن*نو رخ ؟لاقو هب , وسلاب مهتنمسقي نكلو 06 وهيا ضعبل مسقي نأ غم

 ًايشهنلا حو نممتك دال مو هيلعدللا ىلصىذلا نأ ساذلل اعبر هن كلذ لنا اغانيغلا مضوءاملا ضف فب

 لاغب نمولغب نأ ىنل ناك اموؤد»ءانان ءةلس انث 1 انمص كاذلافنءرك ذ

 سانلا منكر نأ ينل ناك امى نواب الو_هوتنسك امس نن لك فون ةمامقلا مون لغاعت أد

 نءمةءارقلد وأتفةمامقل م و هيدا ألذ لمعت :نموةس.غرالو سانلا نمد مه نع ميملا هيدا هثعبأم

 لغهتملاعي مهم أ ةنام ردع اسنالا لاعفأ ن مسيل هنا ىتععال ا ءنوكي نأ ىنل تبن امكلذك كلذأر و

 00 هام سثلافأك الالغالءب وهف ل->رلا لغه: ماض لاعب , والواغتاماذا لغب وؤهفل-رلا

 داجلا عمأيش معلا ن م ىرساذارزاجلا لغأ ءملاّقي ونئا1كناريغ ىئعب نائض لغملاريغ ريعتسملا

 انث لاقني_بجلانيدجم انخرط كلذلاقنمرك ذ لد وأتلالهأ ل. وان ءاحكلذىفاناقاعو
 كفنوخ نأ هلىغش ناك املوةب لت نأ ىنل ناك اميدسلا نع طاسا انت لاهل ضفملا ني دج

 نانعىسع انث لاقممماعرنأ ف لاقورع نيد 0 اروخالف نو نأ هلونبنبال

 لغبي نأ ىىنل ناك امو نو رخ ؟كالذأرثو نوي نأ لاق لغي نأ ىذل ناكام هلو فد هاجت ن ع مد ىلأ
 هلب وأن قال كتل ذر راد اتسم ةقركلاو ةنددملا له ءار 5 ماظعةءارق ىهونيغلا تفوءاي يلا ضد

 هلد وان و هإءاق ودعم ريغ لعغلا ق.خباسمالا طغيأ همتأ راح تأ ىنل ناك انياب هتسا

 انريخأ لاق مده انك لاقمهاربا نيبوقعي 0 كلذلاف نمرك ذ نا نأ ىذل ناك امو

 رشد انيدص تاك نان س+لالاق فوعلاق ل نأ !ناكاموأ رعب تاك هبا خلا نع قوم

 5 10 ولوقب لسغ نأ ى ل ناك أموهلوق ةداتق نعمل مسا اس لاودي زب انث لاق

 لغدقو ردب موي و هيلع هللا ىلص ىننلا ىلع تلزت ريد ' الاءزهنأانلر 1 ذنبنم وأ | نم هعم يذلا هناحعأ

 قءداتس عر معمانريسخأ لاق فاز رلا ديعانرم أ لاق ىبحي نب ن.سملا نثر هبا دك نمفئاوط

 هنأ نعرةعس فأننا انث لاقرانعنع امن هبا هلغب تألاق لي تأ ى نا ناك امو هلو

 هعمزذلا هباعحأ هلغب نأ ىنا ناكاملو ودب س 007 1 رلالاف لغب تأ ىج :لناك امو هلوق عب رلا نع

 نمفناو ط لغدقو ردم ول لسو هيل عمنا ىلصفللا ىن ىلعتازنأة: الاهذهنا ملعأهظاواذلر ك ذلاو
 كلذلو ًاممناكوو ءرسع» ول نوذف لول غلاب مهتي ََ  ىنل ناكأمو كلذ نعم .نمنورخ !لاقو»# هباككأ

 تراصق ليعمت ع نمنيعلا تفحم مث لعب للغب هيد ارض هناىلا لغب نأ  ىنل ناك امو هلوق وهجر كل 1

 ىد_:ءكلذف ناو طلاب نيتءا رقلاىلو و كنو ذكي لوأتب كنو ذكمال تاق هلو رق نمر ذاك لعب

 انركاامعاولغ نما توك الودأت :الاتافس نملولغلاام ىت«يلغي تأ ىناناكاموأر 5نمةءارق
 لغاس عتاب ىلا: ع نمو لاق لولغلا هنأ لغي نأ ىنل تاك اموهل اوةسةءدعوأ لح و نعهننا نال كلذ

 (عسبار - (ررجتا) - ١+

 ءادتنالا هوو سال ءاهتنال محك

 ٍباوجلا فذ عماذان نارتقالرهطأ

 صالات اقنا ملعفو ملعفاذا ىأ
 نو.ب< ىلع فقولاو هرصأ عنعو
 ْج ةرخ لا نيهح ولاىف رهاط

 فاطعا ل قورايح الا بدترثا منال

 فوذ لا باوحلا ىلع < ةرص
 ط ىكح :ءافو ب كلش

 توأامعت ط عمباصأ ه نيمو 31

 لا عللواولا نالال:مةفئاط 3

 ط هلل ط ْئم نم ط ةيلهاجلا
 مهعجاضم ط انهه ط كل تودس

 ىلع هداناموادهستمواولا نال حب
 1 ىأ فوذ_-+

 اروزشلا ُط رول ىام ىلتءداو

 اومسكن اريام انالالناعجلا ِ

 اهانثتساو الاس واولا لاممح>ال حج

 ج التف امو ه ملح ط منع
 هلوقب قلعت دق لعصأ مالنال

 ىأفوذعم وأمن اوحال اولاقو

 ثيكو ط مم واق ف لعصأ كإذ

0 
 نال ج مهل ثنا ٠ نورشعت

 طرشال ولو ف-طعءال واولا
 فطعغيلىلوألصولاو ص كلوح
 ةظاغلانعىسملا ىلعةجرلاب 30
 بيقعتلاءاغل ب صالا اذن ر

 ط هللاىإع ةبط رمشلا 3
 ّح
 ءادتال جب 5 ه نيلونملا

 ط هدب نمواولا عمرا طرمش
 ىلا عت هنا ريسغتل اوي ه نونمؤملا

 ا هوحو تان ًالاهذه فرك ذب

 داهحلا ف ب ءرت_لاباب ىف رك
 اهتلو نمراغكلاب ةالبملا مدعو

 ةرغكلا واق فبعرلاءاةلاندعولا
 بادسأ مطاعم نماذهن ا كشالو

 تاقوالا عم. ىف ماعوهوأ د ؟موبب صوصخدعولااذ_هنامتءالب دسالا

 رئاس ىلعزمدلا اذه اذه رهط ىح كلذ«. راغكلابولقىف بءرلا ىلذسات ًاالادح امون ةمناواعقف 2لتر هن ل .ةهناك ىناثلارهطالا



 كنق ىف هدورواد- أ مومن ص“ :طئهنأ ىلا نب رسفملا نمريث ب هذو رهشةريسسم بءرلابترصف لسومبل همها ىلص هلوق هدب وي ونادالا

 اومدن مهلا قن رطلا ضعباوغاب ىت-اوةلطن اةكمملا نيه>وتمدحأ مول نوكرسشملاو (هم) نا.غسولأ لعراا امل ىدسلالامتصتلا

 أ 5 لا تك اج اا هالو طا طا تطال كنلاطت ادت 1 02-7: ضل اا را 2 مج ١ لس جو جس او لس د هج ل ع صسسس سس

 ىتحمهاذلتق انعنصامسئاولاقو
 مهانكرثديرشلاالا ههنم قن ملاذا

 اومزعاملف هوم هأت_-اف اوعحرا

 مع واق ىف باععرلاهنيا قل كلذ ىلع

 بسريغنم م ةماورفو مدوك ريف
 دعس ناغسانأ نا ىو ر ىئح

 ىبأ نب نبأ لاقو فوحلا نم لمحلا

 هللا ىلسص نالوسر ىنعبةسشيك
 نأ ةفاعق ىلأ نب انءأ ل_سودباع

 مهدي ىرح هرم هيااو باطخلا نبإ
 بعرلاو ىرزحام تاماكلا نم
 هممواع :رةبلقلا الع ىذإ!فوللاا

 رامنالاو ةيدوالا ”الماذا ىعا ل

 ىضتةيال مموأق ىف لعزلا ءاعلاو
 امناواهف هعاونأ عسبج ءاقلا

 اهفةقيقلاهذه ع وقو ىضطتَعي

 رسهاظ ن كلو هو>ولا ضن نم
 اورفغك نيذلا بوله ىف هلو

 بول_ةىفبعرلاع وتو ىضنقي
 عقاولا فوهاذكهوةرغكلا عسيج

 الا مالسالانيدفااخ دحأال هنال
 اماوبتدهو نيإسملا فوح هيلقفو
 هنا ل بقوةحاحلاىفاماور رولا ىف

 اميراغكلاْ كك كواب صوم

 هلبأي مهك ارا بيس ىأ اوكرمسأ

 ءاعدلاناودو لوةعم هحوهسفو

 دنع ةياءالا ل كش قريسمد اما

 رطضملا بح نمأ لاقأك راراطضالا
 ماكي رمش هننادقتعا نموداعداذا
 نالوقب هنالراراطضالا هل لم

 لاذخ فكرمصننال دومعملا اذد نا

 ةناحالا هل لص الق نريصاب خلا
 ىلعاذه ىوأناو بءرلا مه ءزا ف

 ريو تجب دن ناو
 نوكاعالموس خأو فرك ةياحالا

 ءاطاسو 0( ارضالراعغن اععن

 ىس منان هناىلعمضاولاليلدلا لولغلا لهأ كلذ ب.ةعهد.ءوىف ناكفاهدعب ىتااوةب. الا ةمابقلا مون

 ولو لالخ نانا امو هلوةبهئاسنأ !تاهغسمد نم سيل لول غل! نأ هدام عرب اولولغلان ءكلذي

 ملسوعيلعهننا لس مهنلالوسر اوههتي نأ لو هماعدنلا ىلصهّنلالوسر بادصأ كلذب ىسمنانغا ناك

 لواغلا ىلعد.ءولابال ل سوهيلعمّساىلص هللا لوسرب نظلاءو وة مهتلا ىلءدمعولاب كلذ بعل لولغلار

 2 ::ملولغلا نأهدامعم رممهربغونيذمو ولا ىف هرعابعا هنا نينا. ,لولغلا لعد.ع ولاب كلذهمضعت ىفو

 كالذك كلذأرق نفل 1 لاق ناقوإ* هانا الءام .دنالاو مظعمرح كلذ نال موقالدأ اوءام ءدنالا ةهص نم

 الالغب نأ ىنل تاك انو هلوق هللا بقعا موترك 1 كلذنا هبادصأ هنو نأ ىنل ناك اموهنمىواف

 ىنعمن الن غلا تذو ءام ءانلا مب لغبأر :نمءارقل  هصلابمكسملا بجواناهنك.لو لولغلا ىلع دبعولاب

 4 .اعهنناىلص ىننلاريغاوأغب ' نأ مهل ناكفأ هلق ئاذغلا ف. رونا هياحضأ هلغب نأ ىن ال ناك اموكلذ

 ل-هألوق نم يب ماو نافل سوهيلعهلباىلصىنلاة نا: نع ىسهلابا اودحن ىح هون و دف سو

 ىنىف مهل كلذ نكي مل لئاق لاق لاق طقمالسالا لهأ نمدح  لوقىفدحأ نا خم مهلا نالمال الا
 ضع.ل لواغو هلولغو 000 لس ىلا ةناحخنع ىبملاباذا هصوصتتسحو اك لش ريمتالو

 كلذناك ذاوامجلانامالا ءادأ نم منعوملا مزمل :اموامهلا اومأ نم لاغلا ىلع هنئا مرتحا جف هلع 5 وهلا

 نمةناي 1ناولولغلا نوكأ كلذ. فن ل_>وزءهنانا نم ماذلقامو» كلذ ىنسعمنأ مولع ؛كاذك

 قى سامع نب ,الاقاك مسد جاهنع تايدشسالاب مولا يساريلولغلا نعد هابعْكل ذباهانهثام تي 000

 را لولغاا نع عب هر 1 دىلا عت بدعم ب 5 او رنم اهانر 1 ا اورلا

 لغاعت أن لاغب نمو ) هلو لب وان قلوقلا ُُق اعمنيشإ . الاةمايشلامونلغامبتايلاغي ن هو

 ممول هينأب ا ذريغو مهئيفوايش نيم سلا ع انغ نمنح ؟ نموهر 5 ذاع" كلذ ىبعد (ةمايقلا مول

 ىلأن عنابح نبا ن داعي تع نعل ءضفنا 1 لاس ركولأ دعا رشمات هايقلا

 لجرىثغالا لاف مترك ذو اظعوفا يطحن مان سوديلع هللا ىلص هنأ لوسر نعأ رب رهيأ نع ةعرز
 دقا_ثنال كلم اللوذأق ىف ى“ *غآهللالوسرا, لوب ءارعت اهل هاش تبقر ىل_عةمايقلا مول ءىع 0

 ىثغأهنالوسراءل وق : يعج |ع)ل سرف هتيقر ىلعة ماسلا مول هى :مل-ر ى غل هالاك تغلا 1

 لوقيفت ماضهدم قرى عقفايشلا مول ىجي مك :«لجر ين غل هال كنغلبأ |دوأ .ثكل كلم اللوناف

 ىعةسءابقلا مولى 0 ك:مل-حرىشءلهالاكتغابأ دق. ثكل كإمآ الل واف ىنثغأ هللالوسراب

 ل->-رىشع لهالا كت غلب دقانش

 كت غلب ا دقاءش 2 ثالمأ ا”لوقاف ىن' راع قفخ عافرتبقر ىلءةمايقلا مول ء ىجع كم

 ىسص يننلا نع مرارك ب 1 نءةعر ز أ نعن ام-ىأ انع نمرلادمع ل لاق : ركولأ رورو 5

 مدح حامصاهل سغن هتيقر ىلع مدح نيفلاالءار هريعبهتبقر ىلعميفداز اذهلثم ه سوم .اههنيا

 ماقلاق ةربره ىلأ نعربر حن: ورع نعةعر زج ن نءناب> ولأ ذك لاقةءلع نبا ا لاقبوك عد

 مول ءىبح مكد د نيغلاال ٠ جا مقسوم مظعف :لولغلار و دفامولا .فلسوهيلعهتلاىلص هنا لوسر

 ندرلا دبع نعبب ركيأ ث ب دحو كرك ذ ىنثغ ؟هنلا لوسراءلوةنءاعر هلريعب هتءقر ىلع ةمامقلا
 نعد مج نب صفح 5 لاقى هه هلأ ب وقعت ع نع رمش نب صفح انك لاقس ركولأ مرصع

 هاش لمع ةما.قلا مول 7 ىناب مكدحأ نذ رعأاللسو هيلعهنلا ىلص هللا لوس 000

 4م رقلا موه ان عكداسحا نفرعأ الوك تغلب د قاب ٌسهلبأ نمثل كال ًااللوناودتاب دا ىد امن : ءاغناهل

 هريأن ايقلا مون كاي مكدحأ !ندر ءاالولت علا تطير طنا اناا ءانرا هالج لوح

 ثال كام الل وقاف ىنث غاهللالو-رأ: لو راؤ نءاهلو ةرهنهسمكر

00 
 نادارملاس لو رددملا ىر ا عد 5 ىدع ناطلس !اىرهوجلا لاقرهشلاب راع دوا ام !لاو ناسيألا

 ١ 0000 0 00 0 اةزملاي "اق "يكل | نضلب ا يا الا خاين"
 ا



 نوملكدملالافر عسا بضلا ىرثالو هلوقك اع.جاهلو زنوةخلا أ ذارملانكللو ةح هيلع ودب نل لرشلا نال لزنت ملا الاةح كلامه
 فرالااذ.م جتا نم مهنمو هيضنسحت (49) هيلعلمادالامل اوة.ف غلا ن ءرممهنمو هنايثاز< هيلع ليلدالام لكن ال نلاا

 مكد> نفرعأ الو كتغاب دقا ثدّنلا نمثل كل مأ اللوقاف دع ايدت ا. ىدانب ةمعمح هلاسرف لمح

 انئثدع كتاب ىقام .ثملا نمثل كلم اللوقاف دمي دجتاب ىدانم مدان ءاممدلم< ةمانقلا مول ىلأب

 ةورعنعنا اوك" ذْن هتلادمع نع يفام دشلا قك١اوتأ انث لادر# نب طاسسا ان ل

 لوسرث عبف لاقريثكدا اوسبءافلاق دص مل _وءيلعمنلاىلصمتلا ل أوس رت لدتا نعريب لانا

 اذ_هكل نأ ” 1نماولاعف لاق ملا زهوىلاذهلوةب لعد هول الف هنم هضدقي ع 1 مملسو ه.لعهللأ ىلصهللا

 كابامسانلا هيأ |لاعن بطفنب رفن كل ددهو رمخاف لس وهملعهنلا ىلمهّننال اوسراوانىلاىدهأ لاق

 مكيلاذهو لاذ هلاقهضبش. ن م :ءباذا ريثكلا داوسلاب مهد أ ءىبحف ةقدصلا ىلا اموقثعبأ

 هرقب وأ ءار هلريعب هقنعىلعتمايقلا مون مكدح أ قاينأهّنلا اوقتاف هلم هقنع ىلع ةمايقلا مولءاجاش ب

 نعنايولس نب ةدسعو ريسع ناو , واعمولأ اي لاف ركنا انكص وعشت ةاشوأر و

 نمالجر ل سوءملعهللا ىلص هللا لوسر لمعتسالاةىدعاسلاددج ىلأ نعهسأ ع نءهورعنب ماشه

 كوول ايدج ءييعان لو واج لاقءاحابأف ملس ىبتافدص ىلءةستللا نبا هللاقب دزالا

 ىافدعنامأ لاق هيلع ىنثأ | ومئادج مهد دهون اَمف هتيبف مكدح | ساحالفأ مسوديلع هللا ىلصوللا

 تيدهأتب :دهاذهو ك- !ىذلا ١ ذهيهدحأل وةيفمنلا ىال اواو 0 مااا رلمعتسا

 مكر ذاال هدس ىسفن ىذلاو متن لهو 7اًتفدمآ تدد ١ وأ هس تدب فس حالف ع

 اهلورش داءائردلا اربعب لمع لو ءاحأم ع ل ةرعأ الذهقنعىلع هلم ةمايقلا مول هيءاجالا امش كلذ نم

 ماه نع م>رلادبع 1 لاه 07 انئص تغاب لهالا لاذ ديمتري

 ى>ّلمأ اوس [تواف تنساب كاش لله | اذه لثع هث دح داس. ىل نحمس 1 نعةورعن.ا

 قد عرسصل لا. مر امن:الىا ىت-هدي عفر م كتب ده كسا

 ورم ىنريخأ لاو بهو نبمّللا دبع ىع ْىث قات ن هو نحيرلا في ءنئدجلأ اندرو ذأ عمو

 دسعن هى :د>- ىراصن الاناء !نمنجرلا معن هللادمءنأأ هن دح ْنين>- نب ىمومن 1ترخلانءا ١

 نون و هبلعتلا للسما لوسر عمت ملأ لاقفةقدصلا| امون رعووطر 5 !نيرتناهك دع سينأ نمل

 نأر عنب نع مفان نع ىراصناالا دلع ئح ان لاقى ان لا رمال بد

 ريعبنةمايشلا مولءىح تاديعبسأب :لانالاعتاع دعم هدابع نب ليعس بحعد « سو هيلعهنلا ىل ههنلالوسر

 نب اىلوم عفان نع صغحنب رش هللادسبع ىنث "لاق سابعا انث لاق حور, عسب رلا
 ىنلاى افةدامعنب دعس لمعت_ساهنا وهيل علا ىل ص ىذا أن نع رعن هللادعنع رسمت

 ةمايقلا مولءىت نأ دعساب ابا دأب وءيلع هللا ىل ص ىنلا هللا فهيلع سف م بوهيلع ءيل!ىكسص

 لاقرعن لاف نئاكلا كاذناهننالوسرابت اعف نافدعسسلاقفءاغر هلاربي_ع كي ةنع لسع لمعت

 ديز انث لاق ب ركولأ امص ءاغعاف قعاف ىطءأف لاسأ ا هقادل زيمر. الق ب 0

 دواوملوأ ناكو دس بع ى أن دبع ىدح ىنث لاقثرحلا زن نجرلادبد اذث .لاقباب>نبا
 تدرفل م سق هيف ثحب عدلا مويلا ع ر رهو ىءاف- سودة ص ىلءتلمعتس الاف ةذي دملاب

 ٍ ىدتعم«لاق مخ -غلاو تن ىلا ؟رعبلاو تن يكري ريعبلاوتنأف .ك لاقف هيلعد .-ابقلا

 ةرغذخا ن مو ءاغرهلةمايقلا مول هبءاسةحربخب اريعي دن ع نملاه مل _سوك. 0 هناا

 | لغف ل عىل عدانعي نم سانلا اهيألاق مهم تدنىف ودهن[ تدب ىف ذوهو هل ىدهًاالفأ ان داصناك ناف

 1 هداج لكي سنا ]ين هليا دمع لاق ةمايقلا مو هلم هنأق هاو اريعاتملغن مق ةدصلالولغ :

 | ابن لاق ولأ ىصيلا ةريسغملانيدجأ انئص ءاةعاف يعج الود دسح أ اللاقءاغر هلا محت

 لسسال لاّوذ عئاصلاة ينادو ىلع

 جايشحاب الا عناصلا نايا نإ

 هذه عف رف 035 و«سلاتاثدحلا

 اةدحاولا 0 امانا 0

 هنابثاز< لف هنابث ىلا ليسال داز
 لمادلا مدع الل دس ١ اذااذهلوقأ

 امأءس.ةنىلغكلي رششلادوجو ىلع
 ىلع لءادلادو- وباثلل دما اذا
 الوللدلا لحالكب رسئالف هشن
 ليلدلادو-ول لارتشالا ىلع لماد

 لاعرك ذانوكي ٍرشلا ىنت ىلع
 ءالمتاوهواندلا ْق هرهججلا

 رح الا ف مهلاح هعبت امهملع بعزلا

 ىذلا ناكملاو ىأ مسهاوامولاقف
 ىوام سند و رائلاهلا نوواب

 ىوث نم نيكرمشملا مام ني#لاطظلا
 دك م هن ماقأ اذا ىوثب تاكلاب

 ا داو هلودب تعرلا ءاعلاذعو

 مدس وسع ذاهد_ءودللا -هدص

 ناريجأ لاه التف مسهولص م

 لطب هنال هلق ىأ هسح فاقتشالا
 اذا هفط لاق داك لتقلاب هبسح

 دع ولا از هممدارملا لس و هلعب هنذأي

 مانملافىأر مل سوءيلع هللاىلصهنأ ٠
 ايو رهتلا ثدطفاشنك ذي هنأ
 نيكرسشملاءاول باص ةحلط لتق

 ىلعه دعب رغن ةعسل قو دحأ مول

 هل ]وو نمد رك د هوه لبسيقوءاوالا

 نم مونايو اوةدتواورعسصت نا
 اذهنأالا 3 رم ددعاذه مهروذ

 ريسملا وه طرشي لو تاك

 لوسرلان أو هدارملا ل يقو ىوقتلاو
 ةامرلا لاق ملسسو هنلعدتلا ىلبص

 لاز/ الاناف ناكملا اذا او>رعتال
 ليقأاساف هبدق ممدأم نسل

 ه7 222025252277 بج

 هما لما ىلا ا وعجم راكلت و 500 عدمه راي ا نعت اوم تملاوا اواوم هرم اىدف ةويسأاب مم و رضا ن وحابلاو وهاب نوعشر ةامرلا لعج وكر رمسملا

 رميت نيا ةفنااعلا ويل عيب مالف ترام متلشفاذا يتتازتةرصنا اهني اان دعو دقوا اذهازءاصأ ن أن منينمؤملا نم سابا



 . هونت ا الل - ا ا كي يف ميلا هده نال *

 لاقاهناثو هيلغمالكل اقابسةلالدإكلذو ف ,ودولا ف ماك فوذ < هنان ,وب رصيلا لاق )..٠( اهدح ا هوحوولع ءازيلاىفاوغاتدتا ع . ةازاسحلل هنأن و زش ١ لاقوريصلاب اطورسش ناكر صنلاب مهدعونأالا لشغل مكنم ناك ن يح ىلا هنلاك رصن دق ىنعااو باوجلا شغب لاذهلف
 واولاومتيصعو هباوج نويفوكلا
 مهحورخ نامصعلار دارملاو ةدْئاَز
 لشغل اناوناححل كلذ نم

 ناكملانمهسؤ-رخآ ع زاذتلاو
 هللا ىلصهنبالوسر هيف مهغقوىذلا
 مبوب أهلاقاهئلاثو سوم
 انههمتو مكحفزص ع هياوصخ
 هبلعلدنام هناوح ليقوةطقاسلاك

 مكن موايندلا دب رب نم شم هوق
 اداى-رب دعتلاو ةرخ الادب رب نم

 دارملاو نيب رف مترص ملف
 عزانتلاب و روخلاو زيها لْمغلاي
 نوكسحرشما مزهااةامرلا نا

 نغدكولبجلان دعصا يهؤاسنو
 نهلخ الت ديث حت نهقوس نع
 ريح هللادعلاعفةمنعلااولاق

 ءاغث اهل هسقنع ىلعةماييقلا مولا مب ءاساهةحريغب اشد نمو راوداهل ةماعلا موناهمءاحاهةريغب

 ع لاوداخ ني دلاخ ام لاقبي ركولأ اً ص اهالطأ د_ثاوانو رقدح ا اهافرقبا او اا
 تضفانإف سودةةرص ىلع تامعتسالاو لمع ىلإ نب دمعه دس نعت را نب ندس رلادع نيدمح

 دب زنعهثي دو غر ك ذم لبالاوتنأ فيك ىريخلأ لاقف ىلع سفةرب ردولأ ىءاذ-تمدق لمعلا
 انريجن 5 لاق قاز رلا دبعانر بخ 1 لاق ىحي نب نسما [نيث ص ءاغر ل قنع ىلعتما نا امون هيءاجلاق هناال
 ىنلاناك هداَبَةلاق ةمايقلا مول لغا ع تاء للغب نمو لغبنأ ىنلناك امو هل |وذ ىف ةداتق نع م
 هيك فاريعب لجر ناغبالالا هنودافاط لحجر ناغنالالا ايدانمُثعباسةغم ممغاذا سو هيلعهيا ىلص
 فل اوقلا يؤ ة مص همابقلا مول رهط ىلع هب أف اسرق لجر نلغنالالا ءاغر هلتما.ةلا مول هريهط ىلع
 سفن لك ٠ قون مث هؤانث لح كل ذب ىنعي ( نوأظنالمهوتبسك امسغن لك فولمت ) هلو لب وأن
 مهو كلذ نمهسبح و تساو هسا امن صو: مريغا.ف اواهم سكيت د سك اسم ءازح سفن لك ىلمعت م

 متنولظنالمهوثيسك امن لك ىفوت قص نبا نعتلس انث لاقد_ج نبا انثي هوقتساابعاوصةنبف مهيلعىدتعم نآريغنم م م لعغي نأ نبني ىذلاالا مم لعغباللوق. نول يال
 مهضعب لاف كلذ لي وان لب وأتلا له فلتخا ( ريصملا شن وملهجما واموهننا نم طخمست
 كلذلافنمرك ذ لغام هولغب هللا نمطضضسدءاب نك لولغلا لن ىفهنلا ناوضر سبت نأ أ كلذ نعم
 انث لاق مساقلا اسص لغ نك هللا نم طخ “ب ءان نك لسغن نملاق هنناناوضر عسبتا نأ تورك ا هلوقىف 'لامتلا نع فراعمنعةنييعناانرينأ لاق قاز رلا دبعانريخأ لاق ى كي نب نسحلا سبا

 ةمنجلا بلطي اويعذو هيلي هنلاناوضرعسبت |نذآ هلوق كالا نفي رط نب فرطم نعةسنب. عنب نايغس ىتث لاقنيسحلا ناحملاادهربنالز أ لس وميلوههإ
 نود ةفئاط ريارمع قو

 نوكرمشملا مهلّتق نأ ىلا ةرسشعلا
 ىنعع ن وك, نأ اماسمالا ف هلوسفو
 اهف معزانت ىأ ةصقلاونأشلا
 صالا ىبععوأ نآشلا نمهبف منك

 متعزانتىأ ىلا داضد ىذلا

 كركي يدعو هبلوسرلا كل صاف
 رك ذمدقامناوناكملا كاذتمزال<

 ٠ م دصاع كلذف نورخآ لاق وهلا نماطبح وتس اهلا نم طمس ءاب نك _سجلا ىدأ نمالاف
 ءابزك اوطضسو سانلا بح امىلعهتلاناوضر عنان ف قدا نبانعةلس انث لاقديجنبا هب
 نك هيرنءتاوضر وةنللا هياوثف ىتعاط ىلع ناك ن ذأ لوةب مهاطذسو ضانلا ىضرل هللا نم طمس
 ىلواو«اوفرءافىأ نالثملاءاوسأريصملا سب ونهج ءاوامناكو هيض 3 د ىتساؤهللا نم طةسن ءأي

 | همهنو لولغلا ىلعهلادعو بسةعكل ذ نالي-ارنم نم كالا لود ىدنعت الالي وات نيلي وألا
 كلذ ةيتضاعلاو رمز ماانفف هلل عطل اءاوسأ هلع 5 و كلذ نع« من دعب مهل لاق م هنعهدابع

 هاصعنلوةنيلاهاهنوه مافيا عاط أ نا.نالهدنعامهاتلاسىوتستالو ناي وتس الاههنا ىأ
 امولولغلا لون نأ اذاهنلانم طضسب ءابنك هنلاناوضر عت نه وق ىعذرانلا اهنوهمأ اب
 دا ت0 ت0 لن 10 1 : 5 01110 ةسصصعملاو راختلا ىلع ثغلا قاعبشمهضد ارف صءا منو هيد ها مههريغىفو كلذ دكر ث ىف هيا ةسعاطب ىل جو هيصاعم نم هنعهنأ هاه

 هسيلاريصن ىذا اريصملا سب وىنعب هناق سنو هلوةامأوءاوسا سل لوةب منهج ىتكس كل ذب قدتتساف هبضغووللاطخسالمتتمفرصنا نك ىنءيهنلا نم طضس ءاب نك هطضابنةعوهتلا يضر كا ذلك تابثلانعمهفتافاواشف مهتك
 هللادنع تاردمه) هؤانث لج هلوق لب وان فلوقلا ف ماهجمتلانم طه: ءابرم هيلاب ويد
 هللا نم طخ ءاب نمو هنباتاوضر عسب: !نمناثا|ذيهرك ذىلاعت ىنبسعب (نولمعب امج ريصب هللاو

 ةناهملادننا نم طعس ءاب نلو لب زملاباوثلاو ةماركمل هللا تاوضر مست نإفهننا دنع لزانم اوغلت
 امي ريصب هللاوهللادنعتاسرد مه قدس |نءانعتملس انث لاقدبجنبا أنا رص ك ملالا ناقعلاو
 هتيصعم لسه نم هتعاط لهأ «تلع قخيالهّبا نارانلاوةنما ىفاول عا تاسرد لكل ىأ نوأمعب
 مهسابعنبانع هنأ نعبأ ىنث لاقىمع ىنث لاقىنأ ىنت لاقدعس زبد نتدص

 نسماوعزانت مث ةمهنعلا ىف اعمط
 ىف بهذن لهانا ىف لوقلا قيرط
 مهضعب لغتشا مالمأةنفلابلط
 ناطقا دروامتاو ةيدعلا بالطب
 كِلْذَمَف رافع ةدصعملا تناك تاواماع
 ىلعاداممعاضعبلابةصاخ عضوملا

 نمهكنمو هلوةوهوهدعب صصخ ا
  تاعرد مهمرك ًادنلا نااودهاشا لم منالةيصعملا نأش مظعىلعميبنتلان دوب اموك اراامدعب نم هلوق ةدئافوةرخ الاديب
 تلق مسهنع<.فرص م دوق مهرمأ لا وموذاذأو ماركالا لذ تشيل ءلحاومدةأا سلف ةنضعلل نع اوهنتمانأ هقخن نمهنلك د عولاجفاب
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 نفسهم لتقو نيمل سلا ىلع ف زولاتهتوى-ابصتناكواروهد جرلاتااعو راغك لا نعني تملادرىلاعت هنا فرمهلااذهاوعم ةرعاشالا

 نعمصاعوبأ انث لاق ورعزبد#م نمط كلذلاةنمركذ ةعرك هئادنع لزانمهّلل
 هللادنع تاحرد مهل هلوقك ىهلاق هنلاد:عتاردوه هل اود فدهاحت نع مون ىلآنءانع ىسع

 دنعت اح ردمهل وعن هللا دنعتاح .ردوهىدسلان ع طابسا 5 لاهدجسأ انث لاف رع (نثدَع

 م .رهن !لافاك تاقبط مهلئاقل الوكت اجرد مه هلوق لمةوهّنلا
 لويسلا ب ردم ارهدلاس رإ # موق نوت نونمالا_ج نا

 نمهءلع قح اله ةيصعم وهمعاط لهأ لمعاع مع وذهللأو ىعي هنا نولمعت اع راد هنياو هل |وقامأ و

 ريسخ نم تيسك امءازحمهنمس غن لك ىو ىت> مهلاسع أ اعبج نيقب رغلا ىلع ىدك ئشمهلاسعأ
 ىنئالهللانالوةب نوامعنامع ريصب هللاو قدها نا نعلم اذث لاتدج نا خص اي رششو

 مهفثعبذا نينمؤملاىلعهللانمدقا) هلوقلب وان ىلوقلا و هتيصعملهأ نمهتعاط لهأ هبلع

 ىف لبق نماوناك ناوةمك-+اوبادكلا مهلعت و مهكزت وهناب 1 مهملعاولتي مهسفنأ نمالوسر

 نمالوسر مف لسرأ ني>الوسر مف ثعبذا نينمؤملا ىلءهلنا لوط: دقل كل ذب ىنعب (نيدملالض

 هنابآ مملعوأتي لوقبام هنعاوهقغب الفم ملا سل لها ريغ نم هلع لو مهناسل لهأ نماببن مهسغنأ
 هلوهتعاطو هاياوهعابتاب مهم ولذ نممهروهطب ىنعن مهتكزي و هلي زتتو هبانك ىآ مهل عاؤرشن لوقت

 مهل نيب و هيلع هلزنأ ىذلاهّناباتك مهلعن و ىنعب ةمكحلا رباك مولع ومهاهنووه ماامذ

 لوسرت اسل ىلع نينمؤملل هوانُئ لح هنيااهنسىبااةنسلاة مك ار ىنعد وةمك-لاو هناعمو هلو وأن

 هللا نعنا لبق نماوناك نا ىجعد نيبملالض ىنا لبق نماوناك ناومهل هنا ول سوهباع هنا ىلصهنبا

 ءامع ىدهلا نع ريحفف وءالهح هلاهحىفل اوه نيمملالض ىنل «ةغص:ذهىدلا هلوسر هلا ران مهأع

 نع ىنغأ اب ىدهريغىلءذحالا هناو ئطما_ءفةلالضلا لص انيب دقوالط ار نولطبب الوات -نوذرغنال
 ىدهالو ةماقتساريغ ىلع هنا مهغنو رد و هلّةعب هلمأن نا نيس ىذل نيدملاو عض وملااذهىف هيداعا

 انث لاقرمش اًنئدص كلذ لاف نمركذ لبواتل اله نم ةعاجلاه كلذ ىنانلق ىذلاوحبو

 نم مه سفن نمالوسر مق ثعبذا نينمؤم ا ىلعهنلا نمدقل هلوق داق نعدعسس انث لاقديزب

 رونلا ىلاتاملظا!نممهج رضا مسهل جرملا هلعجتمالاه ذه نمتبغرالو:وعدريغ نم عهمملع هللا

 نيبملالض ىفل لب نماوفاك ناوةنسلا مكمل اوٍباّمكلا مهلعنو هلوق مةّمسم طارسصيلا مهيدي و
 هيلعهللا ىبصهمنأ ثعب هللا نكللوهمدقد رهااهاطخأ نمةيلاءةنعتءارو رحل هأ ل اوةناكهنناو سبل

 ئ انعةلس انت لاقد_جنا انئدص ممداق مهل بدأالم وة كلذ مهلعن نوطعدالم وذ ىلا سو

 تعب ذاناع الا لهأ ايركملعمتلا نمدةلىانييملالض ىنا هلوق ىلا نينمؤملا ىلعهنلا نمدةللاق قدما

 رشلاو رياك لعن و ملعامفو متنا مف مكزب وهاب 1 مكلعولتب كسغن أن مالوسر مكيف

 هستعاط نماورثكشستل هومعط أ اذا نع هاضرب كرب_تعوهوغعتتفرشلاو هياول معتفريلنااوفرعتل
 منكن او هتن- نمهياوث كلذ اوكردنو هتمقن نمكإ ذا وصاضقتف هتيصغم نم عك ذم طخ” اماوهنتكتو

 قا نعمص ةئيس نم نومي غتستالوةنس> نوفرعتالةيلهاجلا نم ىبعىفىأ نيبملالض ىنا لبق نم
 مالقاهلثم تيس دقةيبصمكتءاصأ انلوأ ) هؤانث لج هلوق ليروانت فلوغلا و ىدهلا نعى
 مك-ةباصأ نيحو أ كل ذي هرك ذىلاعت ىنعب ( ردقئ لك ىلعهللانا مسسغت دنع نموه لق اذه ىفأ
 ناكو د>ايهسهنم او>رح نيذلا جرخلاو مم ماول_تقنيذلا ىلتّعلا ىهوةبيصم نونو ااهيأ

 نم نونمؤملااهيأ متن ملص ادق لوب اهلثم يصدق ارغن نيعبسذئمو مهنماوأتف نوكححرمملا
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 تاوضر عببتا ناى عب هلبادنعتا ردوهاكلذىنعمنورخ ا لاقومهلاسعاب لوي هللادن ءتاحرد

 اذهماوضرب مذ ةلزئعا اما وعلو

 فرضي فرس اولاقو ريسغتلا
 ه«سقن ىلا ىجعملا اذ فرصلا

 دقو ةيضعمراغكلا نعفرمعااو
 اما هلوقىف ناط._كلاىلا اهفاضأ

 اوبسكام ضع من ناطبشل امهلزتسا
 ثاذىلع مجتاعولاعت هنأاضاأو
 زحل هلا لعب ناك ىلو فارصنالا
 ةمتاعملازوحالك «.لعموةلاةيتاعم

 مهتدككو مسهرصصقو م-هاوط ىلع
 فاورك ذ ُكِلْذ دزعف مه-ط صو

 قكايحلالاقاهو> وة الا لب وان

 مهسضعب نقي رفاوناكةامرلا نا
 جئانغلا بلطلال اوأ ناكملا اوقراق

 طاخأ نا ىلا لانهاوشب مهضعبو

 اورمساول مم اولعو ودعلا مهب
 ودعلامهلتقل كلانهثكمملا ىلع

 بسلا اذهافالصأ ةدئافريغ نم

 علا لذ نعاوتب نأ مها
 ناىرئالاودعلا نعهبف نوزرخت#
 ىلا هذ سو هيلع هنبا لص ىنلا

 د ا سا رخل
 اًرئاح فارمصنالا كلذ باكاشف هب

 ناك هنا ىنعع « سفن ىلا هلا هذاضآ
 دارحلاو كلتبمل لاق مث هنذاب و همأب
 ناك! كلذىلا ههفرمدامل ىلاعت هنا

 داهجلاب كلابه عيرتأ هني اونصخو
 ناكُالو نيلسملاةقب نعسذلاو

 مازممالادعبداهجلا ىلع مادقالا
 ةكرعملا 2| :ىفاود هاش نادعب و

 ماعأ نم ف امحاو مم راف لتق

 هلوسمتب الان ذافءالتالا عاوفآ

 ىلعو فارصنالا ف نم روذعملا ىلع

 متفرد مت هلوقفني و وذعملاربسغ
 ب تونر وذعملا ىلا عرب مهنع

 3 رذأم ىلع مهمذن نملعام وفعلا

 هلبال و سرممأ نايصع نم مهتم
 11 © ..- 1م رم رو سمس

 ميسوم لافو منع فيغضقلاو كملع ماعن الا ةرثكب ك.لندل مهروف نم م .مدواعم) صايم ناب مهنعمكفرصص م ىعكلالاقو لسو هيلعهلبا ىلص

 ىالدستب الا ىعمو مهلشفوم مام دع ىلءمهلةبوةعنيمل.-لانمبعرلا نمراغكسلابولقىفناك املازأىابعت هنا فرصلا نم ىنعملا ىناهغصالا
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هلوذ رهاط ىداَعلا لاق ب مع اهعرق هنا ميملعأ م هرعأ ءيفاوغلا ان عاوف ونيل مهملعةنخمفرصلا كلذ لعج هنأ
 هي مبعاشعدٌقلو 

ريغ نم معو فعلا هسفنف صن نأ مد )ع 3 20 رئاغصلا نمبنذلا كلذ ناك ن اة مهنمسنذ
 ص .دولفرال بابنه ناك تاون رت ول

 أ( نال ةفالدلا ماقل هت, وقرا دهضا
 نك م با, مااذا ةريبكتل ايبا

 ةرءاشالا تااقووذعلا له
 ن مناك تب ذإاكلذ ناكل شال
 صنم رصاو غلام منالرئابكلا
 اماسةغلاخلا كلت تراصو لوسرلا

 مج لتقلو مالسالاركسع مازال
 3 . الارهاظ نام ةياوعلا نمره

 ريغ نم ممعافع لذ ىلاعت هنا ىلع لد

 براضوو وك د مزون ةدوق

 ل ءوشعل ل5 هنا ىلعاللدةن الا

 ىلءلضفود هللاو رب ايكلابادصأ

 داوغعلاب مسهلعل ضفتي نينمْؤلا
 لاوحالا عج ف مجلعلضغتموه
 مهلعوأ مهاةلودلا تناك ءاوس
 هرصنلا ناك ةمسر ءالستنالا نال

 ناىلعةي”الابلدت_سدقوتجر
 هنأل نمؤم هريبكجحاا بحاص

 هلوقنام فالخ نيس :مْؤم وهام

 رفاك الو نسم مؤمإلهنا نم ةرتعملا
 فن :اتسماما نودعصتذا هناك هلوق

 يلعتي نا اماو رك ذاو رامعجاي

 تودعمتذا منع قعوىأ هليفاع

 كلذتف راغم نمنع ردصام نال

 ىداولا فذ بضإلاو نام لا

 ىعملاوأ هوفرتقابنذ نيم زهنملاك
 ف ةرص وأ نودعصتذا مكلتسل

 باهذلاداعصإل و مك داعصا نيح

 ذاعموأ لافاهسةداعبالاو ض .رالاىف

 ىلعأو لغسسأ هلئهت لك يوهنلا
 حسا م
 العأىلا هلغ-أ نمذح اذادعصا
 هربا ضو مسلاكع غت :لابلنآت

 د>أ ىلع نوولت الودعص لا
 حجرعملات ا هلصآو هيلا تودغتلتال

 نانعوأ هعنعميلاىولب ئشلا ىلع
 0و عد نات ها لمحت ناسا هلفرت نم -وبلعممل ا ىلص نا لوصزا اهنادابءىللوقي ناك كوعدي لوسرلاومتباد

 را 00 نما نمنوململااهءاصىثلاةمدصملا ىهو مك 34 مهاوناصأ ىنلا ةيبدملاهذه ىلثم نيكرشملا

 نماذه قادحايينيبصمج باص مق نسياذها متل نيعيساورسأ اوسيعم سم هماولتق مهنا كلذو

 هللا ىلص هللا ىنانيفو توكرشم مهو ن وأسم ن كو ع اص ىذلا ا _هام اص نبأ |نمواذههجوىأ

 كبادصأ نم :نينمؤمال دما لق كرشودهّنلاب رفك لهأ انو دعو ءا_مسلا نم ولاهنت 5 ؛ لسويلع

 3 7 را يارب تال جب ةئادنعنم ميباص ىذلااذهعباصأ مهل لة لوقي سفن | للا نهوه

 داياان ع ىلع هللا ن الوعي رد د لك ىلعهللان اك اوس د لمقن ءالوكريغدنع نمال يعط

 هلوقلب وأن قلن واتلا لسهأ فاتمخا م امر دقوذ عن ر دو ماعد أ اولذفتوهب وةعو وشعب مهقلخ

 لي وأتلاَن م كلذ ىف ان فام ىلع ؟الازت اس لب وأن نا ىلءمه_وعبج عاج دعب سفن دنع موه لق

 مكيلعراشأذا مسوهيلعهللا ىلص هنلا ىن ىلعكفالذع كس ادذع نموهلق كلذ لد وا مهضعب لاف

 كلذمتساو مكماط !نيداو ريصا ووك دمهم ءاوأبخدب ىت مهلراهجالاوكودع ىلا ج ورجللا كرثب

 لاق 3 انئرص كلذ لاف ن 0 ةنيدملاجبراخمهلت اًهنقوهلر مصأ د مهملاا نب مير مللقو هلع

 اوييصأ اذهىفامئلق اهلثم ممتدصأ دق هيبصم اص ا الوأ هلوذ ةداتقن ءلدعس انك لاوديزب 1

 ملف نيعيساو رعب موس نيك رستم نم اوإ_:ةردب مولا ماشماوناص أو ذئمول تو عب ,سوبنم لة دحأ مو

 وبأ مدق نيجدحلأ مون هباصصال لاق ل سوميلع هّنلا ىبصهننا ى :تآ ال رك ذك سغن دنع نموه لقاذهىفأ

 اوعدف هذ د دما كل ذي ىبعب ةةيدح ةنح ىفاث اه والو هيلعملا ىلصهّنلا ىنلاقف نوكرسثملاو تارغس

 قرط ىلتقن نا هركذ اناهننا ىبناب راصنالان م هياحتأ نم سان هللاعف مهلك اهنا ءاءاوا دينا موق

 قلطناف موةلاىلاانبزرباف بف منتغناقحأ مالسالامفةءلهايللاىف وغلا نم عنتم انك دقو ةئمدملا

 هاي لسوهيلع هللا ىل_صمّنلا ىنن ضرعاولاة ف موقلام والف هتمال سلف لو ه.لعدتلا ىلمسصهّننالو سر

 ىنارهل اتفرج فافعبت ل مالا سم لسوميلعمنا ىل_صهّتلا ىنل لقفز جا, بهذاهريغب مضرعو

 اذا ىبال سيل نارا ويباسعولا ىل قالو برلاةفعست لرمالان سأاولاقواوهوالت دق مولا نادّنلا

 هنو رتسلاق ةماعوأ ةداخمللا ىناباولاف ةييصم كفن وكس هنأو رحاب ؛ ىئ->اهعذ» نادتمإل شل
 اًذدغِس ناىأ رو هيا ىفال_:قاهاواتف رفضت ارغب نا مانم ا ىفىأ روسو هيلعهللا ىلص ىننا 0 رق

 هلواتف ريغأ ابك ناىر وهتلادسأ هللاقب ناكوذئمول ل-:ةةْر عهعلخو :تاكف مصقنا نب راعقلا

 نعرا ع نع تنرص نيكرشما اول. عماكوذ نمو بيصأ لطب نب ناف ةيثكلا يش ل

 فام و مك-:مبيصأ امىلثم لود م تسارق لما ريغموض مس رلا. نعهسأن ءرشغ أنا

 لاق "قار لادبع نحت ىح نين سحلا ان انعس . رص متصءاع لوقب مكسغنأ ادنع نموه لفاذه

 اوا 3 نمردب موناهملماوفاص دة اوناكو ةبيص مدح مول نوم. لا بيصأ لاق ةدابق نعرمعمانريدخأ

 نيسحلاا انث لاق مسالا يمدح اهبلث مص دقتهيصممتباصأ وأ لجو زعمتلالاقفاورسأو

 لبان ميول نيكرسشللا نمدول للا لبتق لاق هركعنعءاطع نير عنع جي رحنب نع جا ّىس لاق

 ْ مئلقايبلئم متبصأ دقه اود تلِذِف نيعبس نيم سملا دسم ولن اوكرمشملا قو نيعبساو رسأو نيعمس

 ١ مياةبوتع مسفن أ د:عنموه لق توكر شم ءالؤهو هللامضغلت اة: نوملسم ني ذا اذ هىفا

 || ىف لاق نيسحلا انت لاه مسالا انئدص لاقام لإني لسو هيلع هللا ىلسص يننلا م تيصعمب

 : دنع نموه لقاذهىنا ملف اهملثم متي صأ دق ةبيصم كتءاصأ انوآ نسحلان ع ٌكرابم نع جاع

 ْ مون ملسوهيلعهللا ىلص ينل اانيصعو ىراسالا ن مردب مولءادغل اانلبقانالاذهانباصأ هى افاولات سفن

 اذن لاق ماعلا ايا 2 اب رشابانيذرارهطم ناك انمى:نمو ادله ناك انملتق نادح؟

 نيسحلا

 موقلا تال ىرخالا < تعاج و مكدتفاسف وك ارخ ارخآىفودعلا هب : راح ىلا مهو عدي ناكهنأ ل تكي واوق رغد الوهدنغا وعم ةسميغنيلا



 فلوغت اي مهارخأو سانلازخخآ َآ ىقتدد لاش ةرخأتملاة عاجلا ف د هنلاىل توق قلو فسرت لقتل ةعزهلا تثتنسل

 فافعب نأ دعم الرق اوك فره ى د 6 | ه 0 فهط 2 هنا قا كل! ىفلاف اناة وألا معا تسدقم بدأ : مهالوأو مهلوأ

 مدعص] 7 فمع هنالوودعضت ىلع مس دج
 رى اهلا __انلاقب نأ ىلكدب مون مهوعبتت ال مسهل لاقهنا م تيصعمالاف خت ءاو نمس هلا نع كراممنع جاع ىن لاقنيسحلا |

 دئاءاهثطاو نالاننث مح" ةأرماو نميضأام هرك دم ىدسلان ءطامسا اذث لاودجأ انث لاقد 0 ْم هوعبت اقدح

 ىلاذوعب املك اوثلا لسطافاهعلا
 وأ ناك اري لءفءازح نم لعاغلا
 نافريكلاب هس رعلنأالا ارم
 ةغلل ا لس ىلع هن الاظةل اج
 هانلج تاو لب وان الد ماةمسسا

 نءادراو ناك ف رعلا م: ةمىلع

 رد م .ول اوناك اهاثم متيصأ ادق ةمدضم اص ل وأ ١ اب تنك ان )وخمس مهم لوو ءدخأ , ىبعل نيم وم

 متيضع ملا هس#ن |كذع ع موه لقاذلفنيأ نم أاذهفلامقنيعبساولتةوالجر ني عبس اورمأ

 الو] هلوق سادعئ ان نءهسأ نعى ُْىش .لاقىع قش لاق عأ) ىنث لاودعس ند يمدص

 ا اوناصأ اهل ثمردي مول نيكرممثملان همادصأ كل مر

 و ةباص ا او أ لاق عهتباصأ ىنلاةييسصملار 5ك قد»ائءانعتلس انث لاقديج نما ع 2

 مناوخا قةبيسمكدتباص أ دق ناىآ سفن دنعن موه لف اذه ىلا متاق اهملثم متدص دقةيدصم

 2 ةوصعم مستو ىرسأو ىتقردب هلبق ناك ىذلا مويلاىف مودعن ءالتةاهملثم مدصأ دق وأ وثدف
 ٌكنامَع ! ,ىوكحو د هملا لسس

 : 0 - ناىأ رب دق ْئذ لك ىلعمتلانا كسغناب كلذمن 0 نامل سوهياعهلاىلص كرين هبك أ ام عك فالخنو

 ا 7-9 - 1 لوةيذاعمابأ تعمم لاق نيسحلا نع تن ص رب دةوفعوأ ةماعلا نم هدادعيدارأام لك ىل عدلا

 00 د كلذ ىبعب د , الا ملثم متيصأ دق ةديصم -تاصأانوأ هلوةفلوقي لاهل تعم« لاق دمع انريخأ
 رسولا رسلان نموه لق كلذ ل, وان لب مهضعب لاقو دحأ مول م: ماولا سأ ام ىلث مرد مول نيكرشلا نميعبسأ نا
 كلذلاهنمرك ذ ممسواتق مسكر ثوءادغلا مهنمك ذحأو ر دب موب نيكرمشملا 5 ءاسأب ننال ادي

 رم لاق هل مش ع نعن ريس نعرارس نب ثعْشأ نع ليضفنبإ انث لاق و , ركولأ انئرص

 اودحان نا اوراثخا لو هيلع هّماىلص هقالوشر كاف نعي اولتقو يعش ككاو يلا نمنوإبسملا

 مهنمةي دغلاذحمان لباولاقف مهول: ةوأ ن اوعبس مكس ل5 لبق ناو ودع ىلع هياووةتفءادغلا مهنم

 امهمتلك نيتريؤ1 نا اوم ءاطو ا 3و مهمكإ دغلااوزخاقلاف نوعيسامم لقي و

 ىععنوكت - نأ لهي نب ءاملاو
 كاذءاذه تعبر ةضواعملا
 ةسرحئاضملا عع نوكت نأ لو
 لاقدهوحو همغفلوالا لا م>الاامأ

 الو شرلا متقذأامل كنا جامزلا
 هلبأ مكفاذأ هىمأ نامصع تنس

 ىعملاو هأ' ازاحملالبقو مازهالا مغ

 لاقو مغلااذ مس مخااكلذ نم ماراح

 ٍ نيل حلل رحأ مول مع ديرب نسخ ا

 و نيكحر شمال ردب موب خب
 .ريوضلا نوكأ ز ررع فاشعلا

 قواسا افىألو#هرلل مكاناقىف

 نم هيلزتاممك_خاك-ذ ماهتغالا
 ل ةفوءهجو حنو هتيع ب ر رس

 هناةدبعنع نب ريس نب أن نءدوءنا دك لاق ةيلعنما امن لاق مهارانبوّهعن مد

 دهشتساو مر 5 داوم ؛ثناو مهو.ةادق "ثنا لسوءيلعهتاىل_سهنلالوسرلاق ردي ىراسأ ١قلاق

 مث لاق ماعلا 0 5 0 ءادغلادحاب لب راق دعا

 ىل_ص ىنلاىلا لي ريح ءاحلاو ع ءنعفال سا أهداسع نءذدوع نب ان عل. عودا ى لافنيسحلا

 مهريخت نال رم أ دو ىراسالا نم, مدح قلم رق عزمام» هرك دقدللا نادي لاف لوميلعمملا

 ير نأ ىلعءادغلااو 0 ١ نأ نيبو مهقانع ب رضةفاومدقد نا نب سحأ نيد

 ل ١ لال انت ١ او>اوانرب اثعهّنيا لوسراب اولاقف مهل كلذر 5 لف نما :لا لسوديلع هلا ىلصهّنالوسر

 د>أم هول ممم لش >مذلاق هركبا امتالذىف سلف مه دعا ملهمة سا وأب ودعاة ىلع هيو وفندق مهادق

 نذابف تاءبجلا 2 قنلامون اص امد ) هلوذ لي وأن فلوقلا ف رد لهأ ىراع اة رغالحر نوعبس

 وهو ناعما تلا واس ىذلاو لبر 0 0 علو نيذمؤ امتار

 لق نشر لزم هه هليوم | يو ينمو نمسا ملام ببسأ ىذا وعب هك رشلاو نسل عسي زمان 1و
 ّ- تساقم : : ع نالءاغلابامباحأ و قه لو اضن ناك هنا ثذاي 0 هد هلل نذامفو م 2 ارح

 نامْرسحلا ممْءدْغلا باطل ةاصعلا 10 م - دك
 نيذمؤملاهلللعبلو ىنعجاوقفان نيذلا لعب اونيذمو را معيلو ىضداسب كلذ لا ءازح ىرحام

 نيمؤملا هلوسرو هنأت ؛ تاعالاله ازيجادجاب , ناعما ىلا مون < .اصام باص اوقفاننمذلا لعلو

 نيمو أملا ءبلو ةرتورا انين دوو نعي , رغلارمأ مسبماعىفةعالم وفر بق نيقذأذ نما نم مكس

 52 ماب قدمائالاق كلذ انلفامود» .وعضوللا ذه هنداعان ءىغأا؟كلذهحوامو ىذماسعف

 هيفةىاثلالامت-الاامأو اهنع

 لان: نوك نأامهدحأ ناهحو
 لّغا ادذغ مهماص أ املوالا ناس
 دنغ لصخام ىناثلاو ع زانتلاو

 مئانغااتوف مغلوالاوأ:تعزهلا

 نيكرننملا عوجرنممهفوةىاثلاواذهلوالاوأ | عاظعاعج مهتماواتقو مهماعاواهف- نيا !تملاىلعاءاط اديلولا نب دلا و نامغسابأ تاىناثلاو
 :ةصعملاتاةءفوحن لوالاوأ مسوهبلع هللاينص لوسرلا ثقب فاحرالا معى اثلاو مهلاو مأو مهن أ مهجاضأ 'املوالاوأ ني! 1 لاصئدساو

 ىأ ني_فمْؤملالعبلو للان ذابف ناعما ىءلامون يناصأامو قح»انب !نعتملع انث لاقد_.جنا
 ل تس يي بسب ببر ييببببببلللا



 رشكللا فا لعفن )ناو لتقل حط ىلع باغ لعف نافةلذااوهإةلادعب ةدواعملاب مأ اذاو هي راما ىلادوعلارالا مثالا مناف ةبوثلا مغ ىناثلاو

 5 1220يا يي يييييييببجج 2222222222ي25ئ-2
 مهدصو ىرمهن ّك ءاجنا دعب مملعفام مملعف نب > كلذ ناكى ذاءف ؟ودعو متنأ مث.قنلا نيح ميباصأ ام دّملو هلو | تدل نأ لج اون .. .٠ 2 «] «| ه٠ 1 تر «.# ه «-«علاو ع 5 0

 ىلاعن هوغعف نال مكذع ئَم

 قاعتب نأ اماو نحو مد لكلب زيام

 لوق ىلع ىنعملانوكيف مكمان ان هلوقب
 اونرعبلةعزهلا غب مق اعهناحاجزلا
 لا_مءاو مومغلا عرح لنف

 ىلعدعي اهفاؤنزحالف دئادلا
 نمسيصنم ىلع الو مهانملا نمت ا

 نعمسهلارحاز كلذ ريصبلو راما
 اعلاغتشالاوتمصعملا ىلع مادقالا

 نيبملا لوق ىلعو هلبا سم فلاح

 قدم ل نيم .ومغم يكل

 ردن مول نيمومخم مهلعحام هلباقم
 اهئاصمو امندلارايداب اوف ز الكل

 اهدئاود ىلعواهلابقاب او-رغنالو
 نم مغلا ةباثا ىتعمذ رعاشالا تلاق
 مالو مسيف خلا اخ ىلاعت هلا

 نولوشب ماه هلزتعملاامأو ئشهنم
 ةلادتسأ هنكل دوعلا لعف خلا
 نووي اعبط داع | عمط هنالىلا <:
 كإذ ىلع نودم<المهو بئاصملاو

 هنلاقلخت هنأ مس ناو ترمذب الو
 ضرغلا شدلو حلاصم اة: اعراف

 ناو نيإ لا ىلع راغكلا طل:

 ضرغ !نك.لو ةيضعمورغك كلذ
 لا تش نينمّؤملا نولق فى سسالنأ

 الو زايدالاب اون كالو هنناريغب
 ةياثالا لعج ناو لاتقالاب او-رخب
 كلذ لهذا او لوسرلاىلا !ادذ_سم

 اوزحالثل مهنع سفني و مهلسل
 ىل_ءالو هنلارمن نم مهنا فام ىلع
 ناو ود_لا ةبلغ نم مهماصأ ام

 ىفاك ىنعملاف عمىننعب ءاهلا تاعج
 وامناق مكنادارلاوأ جياجزلالوق
 انلفوانل*ةماوناكملا اذهىف اهب

 كلذ نممظعأ اهنمد> اولكرتخأ مرعى معقوة عنعلا متءلطو لوسرلا أ مهغلاعل امكن اول ءاف ةمنخلا توف مقيف

 ليوان قلوقلا و مهمذاما اورهطظل ىأكتنما اوعفان نذلا ملعيلو نينمؤملاو نيعفانملا نيد ريل ىدع و
 رغكلل مه م انعيتالالاتة علوا اولاقاوعفداوأ هنن ليدسىفاولتاق اولاعت مهل لمقو) هؤانثل-> هوق
 ىلاعت تعب (ن وكام ملعأ هنلاو مهج وأ ف يلام م_ههاوفاب نولوة.ناعالل مهتم برق اذمول
 ملسو هيلعهّننا ىلص هن الوسر نعاوعجر نيذلا هيا وق ذاذملا لولس نب ”ىبأ نب هلا دبع كل ذي هركذ
 اولاعت نومل-ملا ىهل لا ةف مهلا قل دحاب نيكرسثملا ىلا لسو هيلع هنن ىلسص هللا ىنراس نيح هبادصأ نعو
 34 ءمانك-اومومل اهكعمان رسل نول ت27 عكا ملعنولاولاةف اندا سكري كشاوعذدا وانعم نيكرسسملااولتاق
 اودماو هنومكءاوناك اممهسغن [قاغن نماودبافلانق مولا نيدو مكنبب نوك,هنا ىرئال ن كسلو مسهيلع
 هنلاىل_صهتالوسرةواد_ءنمهنوغ وهنوفكناوناك امريغك انعيتالالات لءئولمهلوشن مهتنسلاب
 ندم َْىث لاق قدما نا نعذلس ا لاقدمج نا انْمَُْص 5 هيناعالا لهأ و م-وهيلع

 ن ندرلاد عنب نيصحل او ةدانتق نب رع نب مداعو نا.ح نبى نيدو ىردزلا باهّس نب مم
 سو «.لعهللا ىلطدتال و هس رج رخلاو تدح دق مهلك انثا4لعنموه رع وذ انعم نب لعس نب ورم

 مهتعلزخلا ةئيدملاودح أن يب طوشلاياوناك اذا ىتح هيادحأ نم لح رسل ىف دج ىلا ب رن يح ىتعت
 امن لتقن مالع ىردنامهّاو ىناصعوب رف: مهعاط أ لاّقف سائلا ثاثب لول نبا ”ىنأ نب هبا دمع
 هّللادبءمهعيتاو بي رلا لهو قاغنلا لهأ نمدموق نمسا نءهعبت ا نع عج رف سانلا اهيا انهه

 نمرض>امد_نع مكموةو كدناولذ خت ناهّنلا كرك ذأ موةةب لوشي ةط-ىنب وح مارح نب ور عنب
 الااونأو هبلعاوصعتساا إف لاق نورك, نأ ىرثالاذكساو كك اناس امنولت اة: مك: لعنولاول اعف ودع
 ان'مع مسوعيلهملاىلس هللا لوس رىض مو ك:ءهنلا ىغيسف هللا ىنغأ هللا كدعب أ لاق مهنعفا رمصنالا
 ىنأ نب هتاددع يعد اوعفداوأ هللا لمس ىفاولت اقاولاعت مول لبقو قع نب نعل انث لاقدمجْ
 دحاب نيكرسشملا نمهو دءىلاراسنيح لو ه.لع هنا ىلصهنن' لوس رنعاو*> رزيذلاهياتصأو لولس نبا
 | نآنافئالنكللو مكتنعانعن دلو مكعمانرمسل نولت ات مكسنا لعنوللوقب مك انعبتالالاتق نول هلوقو
 مسهتمب رقأ دامو رغكللمهلحوز ءدتلال اون مهسغنأ ف نوةةعاوناك اممهنمرهطف لات ََن وك

 ان لاقدجأ انث لاقد# انثمع نوفذى أترك اع _عادهتلاو مم ولق فسيلو ناسعالل
 معلا ,هرعودتو لحجر فل فدحأم ول دن ل وهيلع هللا ىلص هللالوسرجيرخىدسلا نعطابسإ
 الف مهو عدي ىلسلارباسوبأ مهعبتفة امل ىف لواس نبا ىلأن ب هنادسبع ع.جراوجرخا_إاو ريصناا
 لول_.نئءاىنأ نب هتياديعباصأ هئيارك ذفلاق انعم نعح رثلا:ةعطأ نئاوالا:5 معن ام هلاولاقو هوبلغ
 نءح رتل انووعط [نئلو الاف لعناماولا دف مهاعدنب ىر اصنالاهللا دبغ نر باج فأهللادمعلوتو
 اياد قكوملامكسغنأ نعاؤ رداق لقال :ةامان وءاطأول اودعقوم-ماوالاولا# نيذلا لاف اذعم
 7 انعبنالالاتق معن ولاولاق ةم هركعلاق ب رح نم لاق لاق بادع ىنأ لاق نيسملا اذ لاق اعلا
 لاه الات لعن وادهاحت نعريثكن هلادبعفرمخ اوي رحب لاق واس نء اى نم هتادمع ىف تاز لاق
 لافاوعفداوأ هلو ل وان ىفاوغلتتارك انعبتاللاتت ناكمل_عنولالات3 مكعمنود_اواناملعنول
 انث لاه دع انيثرص كلذلاةنمرك ذ موق امتعفد ركك اذا مكسناماو 06 وأ هانعم مهضعب

 نيسحلا اذث لافمساقلا (ًمشمح اورثكوألوةءاوعفداوأىدسلانع طابسا اذث لاو دجأ
 ىعمنو رخ 1 لاقو لات نكي مناو ودعلا ,كترثكلافاوعندارأ رحب نع ياس ىنث لاق
 لهسْ ىلعو ىلمالا صةح نب لعبا انام كلذلات نمرك ذ اولتاقت/تااوطاز وأكاذ

 ىلهرلا
 هللاو لاةف ىو رخآرح ارب مهرح زيىوين دزحارب ةيصعملا كال: ىنع مهر زاك مىرخأ :عقو ىفةمنغلاتاوف ىلعاوفز < نأ نء ىهلاعناماذ هرب صرف



 مرل )بو ءيلعهماىلص ىلا عملوناك نيذلا ناربخخأ كلذ ب سع مكي زاحف ممعاودو ىدو مقومكسلا_.عأ م.م ماء نوامعت ا ريب
 ندإاازهناقناصا | ارامحاللاصةنسالاىلا (0٠06) ىدّؤتال ةعؤا ولاهذهناونيدلاازهةقمعن رومزاخلا امه ذح ا ناش رذدحأ
 تطاق نايدالارب اس ىلءر هاش. سس ١ 2 . 1 ا دج د 00و ف 2 7 0 0 1 15 زن تا ا ات ا د >1 تت زوج تام تاو ستسهم

 م نءمكاعلزنأ م هلوقب ةسعاجلا
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 اول:اق هلوةىف ىراصن الانوعاب آت عمسلاف ةرعنيةيتع انث لاق]سمئيدماولا انث الاقىلمرلا
 نيذلا نيفانملاع ود نم لعأهللا او هن ىبعل هناون يكل اع ملعأ هللا وهل |وقامأ وا وطنا رلاق هللا ل سسف

 نمهنو رتسبف هنوكم و نينمؤملل مهسفنأ ف نو رعضءامبك انعبتالالاتق ل_هنول زي: هؤملل نولوب
 نمهنوغ اعط. هرك ذىلاعثوهو مهنءاوعفادالو مهوعيتامالاتقاواءول ممئاوت انثااوةرادعلا
 كردلاه مهملدت و هب مهضضغيفايندلا ل>اعفف مه راس أ ىلتهمل ىتح مهمل ءهيص# وهملع علطم كلذ

 اودعتو مهئاودخال اولاةنمذلا ) هزانث لح هوقل.وأن فلوقلا ةرخ الارامل نمل غسالا

 مل_عيلوكإ ذب هرك ذىل هت ىنعي (نيقداصمتنك ناتوملا مكسغن أ نعاؤ رداف لقاول:ةامانو اطول
 دقو اوةفان نيذلا نملادبالا ىلهبصن نيذلا عضوفاودعقو م_ماوحخال اولاق سذلااوتفان نيذلاهللا'
 نيذلا هللا معي ودي الاى ع اوةفاث نذلا زك دوعن هك هل اوةفاسع ةجرتلاىلءاعفرنوك نأزو<

 مهر اشع نمل انهاول فد أ مود دحاب نيكرمشملا مهب رح ىفني. ملا عماوبيصأ نيذلا م ماو خالاولاف
 نع مهليق نم مهم ع لجو نع هللا اربخأ امماولاةامنولثاعل' ن وقنا! اءالؤهدعقو ىنعناودعقومهموقو

 اذناودخا نم دحاب لق نمانعاط اول ىنعد انو ءاط أول هللا لمس ىف مهرئاشعو م-مناودما عمداهجلا

 ءالؤهاد#تاب لق مل سوهبلع هللا لصد هيدنل لجو زعهللا لاق كلانها واتقامىنع اول ةامانرئا ثءو
 ىعع لئلا نالفنعتأردلئاغل الو نماوعذداف ىنعب او رداف ني_ةفانملا نملة هذهنيلئاقلا

 ءالؤهدارأواساعأ ة#نمآ خاادعب

 ةنم'الاو مكدمةغئاط ىشَعن هلوقب
 رداصملانم هلدمو نمالكردسصم
 قر وتفساعنلاوةيلغلاوةمظعلا

 اهنا ىلعة نم باصتناومونلا لئاوأ
 تأ ار ل_ثماساعن نمةمدقتم ءاح

 ىتسعمب 4لوعش د الج رابك ار
 نملاح هنأ ىلعوأ ,ةنمأ مكسعل

 هنا ىلعوأ ةنمأ ىوذ ىنعع نيمطاخلا

 هنأىل-هوأ ةررب و رابكن مآ عج
 لاوء:لدب اساعلو لزت ل وعم«

 ىن هنو سام: اانا غ3 4طوبأ

 نم طقس ف.سلا ناكفانفاصم ا د ل
 7 5 3 ءاشلال يقهنمو اودهو رداهنعتءفد

 هزدخ ابق طقس م هذ | يفاندح ادي ىندو ادناه داذهو د“ ىشواهلتأ 0 5 0

 قانث اوخاانغاطأ ول مكس ق ىفني-ةداصن وقئانا ا اهيأ منك نااوعفداق مهل لئهرك ذىلا علوش

 كلانهاولةام شب رقنمهعمنمونابغساب أ مهلا ةورلسو هيلع هللا لصد عمنا ليبسيف اهلا ل سا
 هللا اغا داهحدوهسو لسو هيلع هللا ىلصد © نع مهغلختو مكعم مهدوءقب ءامحأ اوناكلو فيسلاب

 نع وءتهع ثحت ل. والاذخأ امو

 المرام ترشد ع ردو
 2 تودعم هلا 4 ١٠42 2 3 م ه+عشأ لوق عال ىلاهشاو مولا امل

 ل ساعمااورعشو نب يقع نبا 5 1 3 توةرمالا المتن اومهداهد نعم فا دقو مم رخ نعمت دعق دق مكناف توملا عم
 مسهم و و مه 7 شع نم مكعماوءهصأ نيذلا مماوحخال اولاق يذلا قصسا نب !نعتلس 5 لاقدمج

 مهما ك| ذاول عفاف مكسغن نع هوعف دب نا معطتسانافتوملا نمدالهناىأت د ًالااول_ةةامانوءاط اول
 لاق نءرك ذ توملانم ارارفوا.:دلا ىف ءاقيلا ىل_ءاصرح هللال.._بسفداه+لا اوك. ريواوةناناما

 انك لاقرمُش انمرص اوةفاننمذلا ملعيلو مهفهنلا لاق نيذلا ه_هلوقلا اذهممناوخال ١ ولاقنيذلا

 انلركذ :. الاولتنامانوعاط ًاولاودعقو م ماوخال اولاق نيذلا هلوق:داتق نع ديعس امد لاف ديزب

 'لاقىدسلانغ طابسا انث لاقدجأ انث لاقدم (نشص ىبأنبهتادبعهللاودعفتارثانا
 لاق ميرحزءانع جا ىتث لاقنيسحلا ان: لافماقلا نص هباصأ وىلأ نب هللا د. عمه
 ولدحأم ول لسو ءلعدتلا ىل_دىنلا عم او-رخ نا هناوحال لاقود_هةىذلا ىنأ نث هللا د .عوذ
 لول س نب ىبأ ن هللادع :وههللا دمع نا رباجلا# لاق د هات نعي رح نب !لاقة. الاول ةامانو ءاطأ

 ميت حالا مال ناك والوعي

 ساعا اد :و«بمننأ نع :وازههأ ءاتقام

 ةالصلا ف ساعئلاوةنمأ لاّمقلاىف

 لاتْعلا ىف هناكلذو ناطنشلانم

 هملاب كوثولاة اع نسمالا نوكيال
 ف نوكبالو امندلا نع عارقلاو

 هللا نعدعملا ٌءد ان نمالا ةالسصلا

 اهتمدئاوؤساءنلا ثالذىف ناكو

 ىفالم_هلك نيئمّؤدلل هلوك“تا

 لدعو رهاط ةز غم داتعملات و ولا

 8 ايزل يحوم لسو هيلع هليأ ىلص هل

 مهرسصني ومد وزب نا مي ةفد
 قومهداهتحاو مهدح دادريف

 ساعنل اول ااكلاوروتغلانام-و

 اهموةيحالاوةزغالا لثقةدها ثم نع مهاغشا ةموط امنلاو ةوقلا ددحت ( عبار دل (ورحتا) - 1 )
 نمو مهعم هن ءلاكوهلبأ طفح نا ىلعلت الدلا لدآ نهم ىلا مهوةكرعملا عا: ىنيملاس ,هؤاةبفمهلتقىفنيكلاهتماصارح اوناك ءارعالا نا

 ةب الااودعقو ممحاوخال اولاق نيذلا هلوق عد رلا نعمسببأ نعرفعج ىنأ نب انعراس نع تنص

 اواو نم ذإا نيت الو) هانت ل> هلوقلد وان ىفلوقلا ُِه ىلآ نب هللا دمع هللاو دع ىفتازبلاق

 هرك ذىلاعت ىبعي ( هلضف نمهلامدان 1 امب ني-رف نوقزرب مهم ردن عءايحأ لبانا اومأ هللا لسسف
 هل اوةوننظ:الو نيس ءالو قدا نبا نعل انث لاقد_.جنما [نئاص اكن: الو نيسالو

 الو لوة يان اومأ لو هيلع هللا ىلدهللالوس رباك أ نمدحاب اول نيذلا ىتعن هللا لد -ىفاولة نيذلا
 قزر ؤنومعنتمىدنعءامحأ «مماف نوهعنتدالو نوذتلبالو ًايشتوسحالاب اومأ داب مهيسحت
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 مك-1لاودئاوغلالاطب اهمفنأ عمت رو رضرغ نمد رهاط نع طفالا فرص اذهو نمالاةن اع نعد انك اذهه ساغتلارك ذنا معز نم ىضائلا

 اهنالو ص رعااي دوصعم ساعتلاوتاذلاب ةدوصةمدنمالا ناهرب وب وةءالاىلادوعلإف )1٠١3( ءاتلان ىدغلا ارقنمنا مءاوق روكذملا

 ءايلاب ار قنمو عدبات هناو عوبتم
 هنوكءرصاب و ساعنلا ىلا دوعالف
 ىنما كح ىف لدبملانوكوبرقأ
 ذاردب ةصتى هوعا+ةًعناومو
 لو برعلان الو ساعنلا و اغا

 هيشغنولوقباإةو ساععنلا <.
 امل ةنمالاو ساعنلانالو نمالا

 ىلوأر يك ذل ناك اد>او امش اناك
 نوةفاناامهفىفاثل' قد رغااامأ و

 ىلسههتوبن نمل شفاوفاك نيذلا
 بلطلالااو ريض>امو ل-و هيلع للا
 ن بتعمو أ نب هللا دمعك مخْغلا

 هلوةبم عربا م مارظنو ريق
 مهام مه هنأ مهتمهأدق ةغئاطو
 مهالونيدأا مهال مهسغنأ مهالا

 مالا مسهلاو نيل ملاالو ىلا
 ى "كلذممه”لاعبوديدلا

 مهسفنأ متع وأ ىبعملاف هنؤساوهعلقأ

 نامعثالاوءومهلا ىف مهب ل>امو
 تابثلام دعو ك_ثنلا بس مهم
 دتشااذا ناسئالاناذ.ذق.فحلاو

 راص يضعف ارغتساز تلا
 بح ناك املفهاوسا_ع الفاغ
 تناكوس غنلاوه مه دنءءايشالا

 لانه سغنلا ىلع فوم نامسأ
 وهو كلذاعفادلاو ةدوح رم

 لصاس ريغ دعو وهنلارمهنب قوثولا
 مهسفنأ مهالا لانه مهل نك ملف مهل
 مكحففو»و قا!اريغهتلاب نونظا
 ىذلا قا اناااريغ ىاردحملا

 ةباهاجلا نطو هيراظي نأ بح
 1 رئلااذهىفةرئاغلاوهملدب

 اهاد أ وو ريثك تن ايدأ قدما ريغنا

 الوأرك ذف ةيلهاملا ل هأ تالاق»

 نيب الطابانن قلاب نوناظي مونأ
 6 اهلذرأ نايدالا موراتا نأ
 ربغلوقلااذهكلوة؟تو:ظءادنك ان قحلاريغو ردصمةءلهاملا نطوأ ةد-الما نب دهند دوك سل هنءد الذ لاقي
 مالسالا لق ةرثغلا نامز ىهوة.لهادلاهللاي صتخل ا ناغا ا ىأ ةسالملل مضأ ا قدصلحر ود دوبل تاس ثا اوقك ةيلهاملانطولوةتام

 انث لاق بهو نب اانريحخأ لاق ىلءالا دمع نب سن و ىو قح«انءدجت نصمم انث لاقدمج نءا

 لاق لاق سابعنب نع ىكملاريد زلا ان عةسبمأ نب لمعمسا نع قدا نبا نع شابع/ لعبا

 رمضخريسط فاوجأ ى مه>او رأهللا لعجد سحاب مكناو ثا بدصأ امل -وهيلعهنلا ىلصهتلا لوسر
 بتيط اود>وانأذ سشرعل !لط ىف بهذ نم لي داق ىلا ىواواهراس نه لك انوة#فحلاراهأ درب

 الو اه تاو دهر العا انيهللا عنصامن داعب انن ازججل ثيل ولاق مهل ةم نس-و مهلك امهم رمم

 هيل عدللا ىلص هلوسر ىلع لحو زيعهللا لرباف مكنع موخلأات !لحو زعهللالاّعف نرحلا نع تواكب

 اه نك لاقد.جنا انثو د. اربع نيربرج 1 لاه دج نبا اني اص تانالا ءالؤه سو

 هللا بيانا اس لاق عد _الا نب قو رسم نع ىمغت | نأ نع شالا نع قدا نب ديم ان لو

 هناانل ل. فا معانلاس دقاناام لاق, ًالاهتلا دس ىفاول:ةنمذلا نيسحتالوت ان الاه نعدو سم نءا
 اهرامتنم لك انوةنجلاراهخادرترض+ريط فاوحأ ىف مهحاو رأهللا لعج دحايوكننا اونا بيصأ اا

 نوهت نام ىدامعابل |وةيفةعالطا مهلا هللا ملط ش ”رعلالط ىف هذ نم لد داة ىلا ىوأنو

بعأ لوغيفعلطن مثتام الث انئشث يح املك انزل انتيطعأام كوفالانب رنولوة يف كديزاف
 ىدا

 ,#» هل

 ؤ ان-اورأ درت راتةكاناالا انش ثمحاهنملك انةنلاانة.طعأامقوقالانب رول وهم دب زاق توجتشتام

  ىح ىبآ نب ن سلا ملامح ىرخأ هم كف ىل_ةقن ىت- كيف لتاقنفاءن دلاىلاان درت مان داسحأ ىف
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 امل اس لاق قو رس نع ىفتأ | ىلأ نع سشعالا نعّدمعش دك لاق نرحب بهو ص لاو ىسدقملا

 ا لاق ىنثملا نما ا صاو»- رثالزأ تدضق دق ىناهمفداز وهو رك ذم ةن الاهزه نعهتنا دع

 جا و رآ نعدلل ادتاتلاس ل اوى و ردعم رع # ص نب هللا د عن نامل نعّدمعش نءئىدع ىأ نا

 ليدانة ىف رض+خريط فاو ىف هتلادنع ءادهشلا او رأ لاقدحأ هبانرمت ا امهتنادمعالولو ءادهشلا

 تود رئاذام ل وقيفاهم راهلا علطيفاهاب دانتىلا عج َر متءاش تح نا ىف رمال س هرعلا تت

 ناملس نب محرلا دع اذنك لاقس رك نبا (نيثمع ىرخأةملتقنفامندلاىلا عجرنولوعف

 لاقلاق سايعنب !نعد..ل نيدو # نعل يضف نب ثرخلا نء قدما نب د نعنا_لس نب ةديعو

 ىئهدءلاقو 2 ارك ة مق ىف ن1 ابابر م نم وراي ىلعءادهشلا | سوةيلع هنبأ ىلَس 2م هللالوسر

 ريكي ساوناب ابنا وب ركرلأ اني ص ١.ثءوةركدنملا نممهقز رمجاء عير ءارضخةضور
 هللا ىل ص ىلا نع سابعنت |نعديما نيد * نع ل.خف نب ترالا ىش لاق قدا ل نع

 سدردان'ااناينآو ع يكونا اين صاجقمهملد جب رخلاقوءارمضتةيقىفلاق هناالا هلة: لو هيلع

 هملعهللا ىلص ىلا نع سابعنب | نعدسمل نا دو # نعل ءضف نب ترها يش لاه قدسانب د# نع

 نءىراصنالاىل.ضغلانن . ىنثو قص-اننالاقلاق ةم- انث لاقدجنا انثثرص هلا ملسو

 رمت فران ىلعءادهشل ا ل_سوهيلعللا ىلس هدلن'لوسر لال و سامعن !نعىرادثالادسل 14-3 دو#©

 نباانربتأ لاق سو نئئدص ايشعوةركب ةنلا نممهقزر ملعب رخي ءارضعن ة بق ىفةنملا بابد
 دببل نيدو نعل ضفلا نب ث رولا نعوم ا سا نع شا..عنم ىل عما ىعباضنأ ى لاق بهو

 ندجتلاقلاق ةاس انث لاقد.جنءا ارئاط هون مل ودلع هللا ىلص ىلا نع سامع ثنا نع

 هللاد_,عنب رباجت عمم لاق بلاط ىلإ نب لم ةع نم د#ت نب هلي ادع ن عىل ادصأ ضع ىثو قدا

 ثيح كاب أن الاق هّنل' لوسراب ىلب تاةلاقرباحان كرمشب أ الأ لو هيلع تملا ىبص للا لوسرلاق لاق لوي

 ىلا ىندرت نأ بح أن رانلاق كب لعف أنا ور عنب هللا د. عاب بحت ام هللاق مث هللا هايد دح أي بدصأ

 امثدلا

 مسي سبيس يس للقلي

 اننا ص م قاطعو ىلاوث لب زح نم هيمهتو بو ىلضفوىتءارك نممهتدت 1 ابن ؤرو رمسم نور ف
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 هلالانو ركش اوناكم أو هن اغلا نالذ نا لمق 5 هدر , رداقلاوةنملاعلاكردصهةيلهاملاف هنا, نول هاجلا ل ارمشل | لهأ مهو ةماهادلا لهأنطدي رأوأ

 هنلانا ل وهل عهلبا ىل_ص ىذ :لالوع اوعتوام ١) .7) مرز>الذداعملاوةودنلا 'نوركش وتارودّقملا لك ىلءرداّقلاتامول عملا لكب ماعلا

 ناغا ا لهو مهرصند دمج وعن
 دمحم ناكول نولوة» اوناك مهمأوه : رك دوداتقن عللعس اذك لاهديز مك لاقرمشن انئرص ىرخأ هه ىلّءةاق ك.ف لآ اقافاتدلا
 ازهر بلغ راقكلادبا ا دحأ موناوأنق نب ذلااننا اودخا لعفام لعانتيلاب . اولاق لو ديلعدّنا ىلص هلا لو سر باحضص أ نم الاجر نامل
 هنالذ ةئسلالهأ 0 نط مهبردنعءايحأ لانا اومأ هلا ليدس فاولتق نيذلا نيس حتالو نارقلاكلذىفىلاعتو كرات هنا لزناق
 ضارتعاالو ها.ثداملل لعاف ىلاعت || منك اسمناو ةنم ارادت نملك ان: ضيب ربط ف فراعت ءادهشلاحاو رأت اثددت انك نوةزر

 هع لوملا فرست اذاومبلع دحإل
 ىرخاب هفريشي نأ ب حل ةعا

 0 هوب عسب ىلا نع« نعرذعح ىلأ ثاانابنأورانعنع تثرص ةردسلا
 اوم هل ل نس اون ل ئيسحتالو 4 اوى موضعي نعانار 5 ذواضد اهفداز وضد و رمذخريط

 نانع جاع ىنث لاو سلا انث لاق مساقلا نا دحأو ردب ىلتق مهلاقءامدأ لد

 تاو ان عرعر اعمل لا :للو ءرالآ ىراباولاة لاقدم هرخخ نه رسدق نس ل ن ءمرح

 نذل نم < الو 7 , ًالاوذ_مىئابنأ مالسا اهيلعلب ريسج ص الو تراث 1 ىلاعتو كرامتمّيالاقف

 قدور انربخا لاقى ار رلادبعانرمخ لاق ى< نب نسحلا 2 "ل نيش . الاهل البس ىف اولتو

 ىفاواتة نيذلا نيسحتالو تان الاوزه٠ نعمّنلا ديعانل أس لاق فو رسم نع ص نب هليا دمع نع نس عالا

 هلاعذأ ىف هم ا

 فقدوك ندع ال 1 او

 سغو املس كلاو رقاكلا ني.ةلخضلا

 ىأو ةبفح مكح تئادملان منذ

 لاو زب> واق: نموا ت رك ناك || ف

 ةفرعم ىلا سال رطضا هنعبئاصملا

 فيلاكستلا ىفانب ناكو قسحلا

 امئاو ناقعلاو باوثلا اوما و

 افهم ناسالا نود فرعي

 زود الوتانيءلاو لئالدلاب
 :تخطوتبلاو ةلوذلاب لالدتبالا
 ىلع .هاجلاولاملاوةوقلاروذوو
 َت ول وهن عا هتناوامحاص ةهد

 ةءاكس يدب نم حالا نمانل له

 قاغنلا له اهم كيس ةههسش
 راكنالا ليدس ىلع اهنعا وهيش:سأف

 لهاهد_جًا ا هوحو لك< اع او

 لددانقاهأرم خخريطك هللاد_:عءادهمشلا اورألاق ثودر رب مجم ردنعءامحأ لباناو هأ هللا لبس

 ىد نم نوهتشت لهلاةفةعاللط كب روهلا عاط اف لاق تءاش تح ةنيللا ف حرمت سشرعلاب ةقلعم

 ندد لااا انئشاهم آى ةنحلا ىف رسنانسلا اند ر اولاقهوك دب زاق

 وا 00 هرخأ ةرم كال سس ىف لآ اًةنفانداسحأ ىفانحاورأ راد عت اولاقهوك دب راقى

 نءةشعنا نع بتئاسلا نب 'ءاظع نعد ه.عنب اني لاق فاررلادبعانريخأ لاق ى كيني نسحلا

 مالسلااذع انس ىئرغت اولاو هوك دب راقى نم نوهت لجمهلل |و نيش ةلاثلا ىفاولاق م ماها دبع

 كلراستهنبالاولاق قدساننان ءتلح انث لاق درج نبا ا رص انعىذرواضردق نا هريتو

 نذلا نيس الو لتقلا مهاعذنومو ةندلا بوث ىف نينمؤملا بغرب لسوء لعهننا ىلص دم هدنلاعتو

 رد فنوةرر ىدنع وف مهتييح ادق ىأ نوقزرب يع ردت ءءامحأ لب 1 اومأهّنلا لد دس قاوم

 تعدم لاف نيسان ءاثتندع هنعمهداهح ىل ع هياول لن ههللا مهأن ااعن رد رسما ها ضفوةنجلا

 مويك امون مهرب نأ مج رنولا ب نومل-لا ناك لاق 'لاضلالاقناعلس ندع انث لاقذاعمابأ
 مول نيكرمشملااوعلذ ىزرلا ىفةاماوةاحلاهنق نو هدر ر هداهشلا هيف نوةر ر واريخميف نولس 1

 3 لااا اوم هللا ل يبس ىفاوأ 3 نيذلا نيس ةتالو لاّعف هنا مهر هرك ذنيذلا مدمن ينم خا رخل

 ءادهمشلار ؟ دلاوىدسلان ءطايسا انك لاقل ضمان ردنا ص لاك نيس ني دمت أي اميادص

 نامعرنونزح * هالو هل 0 مرش أ .- لبان اومأ هللا ل. هس ىفاوإ_تق نيذلا نيسحتالو لاف

 ىأر نوذعب ىو نمريسدتلا نمانل

 هللاىلص ىنلاناو ىنأ نب هّليا دبع

 1 1 _ر 5 6-5 ذ3- هلع
 هم ىبج | نب : هوث لب 0 86 3 ةماسثداعو .رةركت كرت ىسهف شرعا ايةةلعمسهذ نملد دانق فرضدريط فا + قسادبشلا حاورأ

 اهنم جر خالو: نب دملا ف نكسسي نأ اهف نحن ا : رنولوة.ةنوهتشتت اذامنودي رب اذامدانم ىدان ع نحر ساذاق نليدانعلا ىف تيمن هزل ف

 اذسغنآتهتشاامذ نت نولوةف 3ةنو هدب رتاذامو نوهتشت اذاما ضن امس رمهل أ يفانسفنأ تهتشا ي رانيا ول هع ىكجام هريظنو

 نا اوثلالضفن .نو ريال اندا بج ايقانجباو ادري تأ بيتانك اواو ناين ع١ نولاسدف

 دمت ذآ نبالازاملاق نسما نعءرمعم نب مهار 1 لاقدامع ام لاق د.جنا ام دص

 مع ربتع اجاب اناو أ هنا لسس فاولتق نيذلانيسحت الوم" لا راما راس وج

 َّىقث اوت أن قدا ام لاق سنون تب ور اذث لاقىو زمني دمت اند ص نوذرر

 هل ان د رعلا ةداع ن ماه نواولتةأم

 سعالا هلاولاقدح الا هلودلا تناك اذا

 صالا هءلعاولاق هودعل تناك اذاو

 ناك ىذا هال ع نمانا ل-هىأ

 3 ةعجلا ىل_.غطلا نب صاعءاملا كلذ كا 0 رحاال لا 0 يات يسر هيااف جلا © رع ا قا قلاب كلل ]ني ضاع داما هدرا مدعو |. مار يي لمت ياسيدي ليينابلس فنا أ ! ل
 هالؤه ىلع ةبلغلانل نوكي نأ كيا تلال تيا هكدا ث -

 تت ثلث ثلث ثآ#آأ]ذآ
 ل

 هئاضقملا ةر_:تسماهرساب ب داو طاو ريض الان اىلد هلوقب اهنع بدح نآ ىلا عت هللا صاقداهل ا دي دش ىلع نيام اريسغت هنم ضرغأ او

 از_هدراهطاو مالسالاة ملك ءالعادا ارااذاو لذ نم هرغمالف ةداهشلار ةباععلا نم * عج صاصتخا اوراغك لاىلا جب ورخلاردق ناك اذان ه ردقو-



 ا رضا تاك ولما وق يملا كلذو كنود الامم منبافوأ وه راض فمه غنأ ف نوم تلا نالعث وتايدالا :ىلعنءدلا ظ

 هللارمافةكرعملاءذهىفلتقنمنيمل-لانملتفاملوهنع بذي نمىلعرافكلاهئئاطلس (1.8) املاح ندلا ذهنك ولى انههانلتقام
 ولله هلوعب مهن أه سن ىلاعأ

 بنك نيذإاز ريل مكتوف متنك
 ىشرم_هعجاضمملا لتقلا مولع
 نالاهعف اولتق ىثلا مهعراص»

 نمدب نكي ملح والاف هنلابتكام

 مكتوب ىف تدعق ولف هدوجو
 مرباط ا نم ب حروب
 مو م_وعراصم ىلا راةكسا ا لاق

 ببسةعاطلاه رف نعاوةلقي
 هذه ىلازو ريلانا ىلع مك

 كلذودثاوغاا نعول ال عراصاا

 كرودص ىام هنباىل_:دملو هلوق

 صخ مكب واق ىفام صعحبلو
 صرعءااورودصلاىفاع ءالتتنالا
 هرامعلا فالتحالامابولةلاىف امع

 ىذلا بلقلا هلحمت ءالّ.الا ثالاماو
 ناثيهلاهدرومص عحلاوردصلاف .

 نامل-ءاو باغعلاىف ىتاادئاةعلاو
 همظنو قدنأ هيلا هذ هقست
 ًادتبمةغئاطو هوقفهقسناما بسك

 هربسخ نوني و هتغص مهتمهأو
 افوذ < هريسخ ن وكي نأ لمحو

 مهتمهأ ةغئاط م هنمووأةجنوىأ
 ىنعع لاو ىرخأ ةغص نونظ. و

 اهابق ةلمعلاناببلا هسج وىلسع
 ناب وأ نونلفي نم لدب نولوغيو
 هلوةمىذلالوقلاعوفو حدامناو
 نالنئاغاب رابخالا نسال هاشنا
 نطلا نعارداضناك مهلاؤم
 نالقو نولوعي نملاح نوغخي و
 لاخلان يب ضارتعاهتنهلك ىمالا

 هنالف عذرلاب هلك ًارقنذلامخلا ىذو

 تاريخ لاو هرب هلو ًادتم

 ادبكان هيوكلف بصنلاب ًارقنمو
 صمالان ا تاقواكناربح هنبو سمالل
 ةفئاطا | هذه نءرمخ لهنا هماقن امو فوقولا ف رك ذمدقت ىلتملو لوقو فانئتسا نولوقي هلوقودت عجأ

 00 ع ع م سس م بم

 ضععبل مهضعبلاق مت همق اودعق ءاملا ىلعءاقرثماراغاولأ ىت - /وءءاعهتلا ىلص ىننلانادصأ نمرغتلا
 غلب ان ىراصنالا ناحلمايأ ا ار لاقف ءاملاازهلهأ مسوهبلعهنلا ىل_سدّننالوسرةلاسر غل ب بأ
 ةنوعمركب لهأ اءلاف متوربلاماما ىىتحاف مهتمايح أ ىتح عب رقن سو هيلع للا ىلصهّننالوسر ةلاسر

 اونم أو هلوءرودهد.عاد# نأ وهتناالا هلاالن أدهش ىن اوكا مسوهيلعدتلا ىلع تالوسر لوسوؤا

 لاقفرخ الا قثلانمح شى هينج فهي برضف عرب تيبلارسك نملجرعيلاح رقن هلوسرو هللا
 لاق لاف ليغطلا نب اع نيعجأ مهول هذ هنادعأ اون أ ىتح هرثأ اوعبت اهةبعكسل ابر وتزفربك ؟هّبا
 نيسحتالو هنالزن وان امزوان أرقامدعب عفرات رقم ف لزن أ ىلاعت هان 'كلامنب سن ىث دح قدما

 انرمخأ لاق بلاط ىنأ نى انثدع نوقز رم ردنعءامحأ لب اناومأ هللا لمس فاول نيذلا

 هللا ىلس م ىنلا ناك نم دي موناويدصأنيذلابيصأ ل لاق لامشلا نعربي وحانريخأ لاقي زي

 ائاوحخان يب وانني تيلاباولا#بيطلا فز رلاوةداهشلاوةام!اوناصاف مهمرك اقم راوقل لسوهيلع

 مكناوتاووكسنىلا وكلا اوسر اناىلاعتو كرات هللا لاةف اناضر ا وانعىضرفاش رانمعلاناموغل د نم

 ءايحأل ب اناوءأهتبا لبس ىفاوملاة نيذل ا نيسحتالو لو هيلعهتنا ىلسهيدن ىلعىلاعت و كرابت هيا لزتاف
 ءادهثاالاقام نينمؤملاو هلوس ردنا غمل ىذلا ءانثلا اذهفنونزح هالو هأوق ىلانوقز ر مم ردنع

 رخ الاو مهم ردنع هلوق نمور خلا ىلءابودنمتوكل نآامهدحناهحوني>رفهلوق بدن ىو

 هلوةلب دان فلوقلا © اراحناك نو-رفءابحأ لب هلوق ىلءدرلاباعفر تاك ولونوذز رب هلوق نم
 ىع (نونرح مهالو مهملعف ودخالا «وشل نم وس ماو ظل من دلاءتو رمشبتسا و) هؤانث لح

 ىلعا.يزدلا فءايح أ مهو مهوقراف نيذلا م ملاوحخا نم مسمقحل: /نعنو>رش وهرك ذىلاعت كلذ

 هللاةمارك نءاوراص م ماو ةحلفا اود مشتسا نا مسملاب مهلعل هلوس رعمهللاءادع أ داهج نم مهعشانم

 مهلعف وحال كإذكاو راصاذامهنان وحرف مهبنو رشتسمْء لذا مهفديلامهاوراصىدلا لثمملا
 اونمأ داعف منع هاض را واعد 1 وهنا ناقعا اونم ادق م منال ولع ىودخ الكذب ىنعي نونز < مدالو

 دكنوايندلاابسأ نم,_هءارواو لحام نونز< مهالوا.:دلا ف كلذ نم هنوفاخي اوناكى ذل فوح ا
 مهماع فق و+المملاب مهل تورم شبس ىنعالابصاوةةلزلاوةعدلاوهيلااوراصىذلا ضةغل اهشيع
 رمش اًسثدص كلذلاةنمرك ذ لد وأتلا ل هأ نمةعاجلاف كلذفانلفامو: ونونز < مهالو
 ةباذلا : 57 مماوقحل مني ذلاب نو رشدتساو هلوق ةداثق نعمل اعس ان لافدي زي ان5 لاف

 ىذلامعنلاولضفلاوةماركلا نمه.1ءاومدقاسا مهسهأو مهني دىلعمهوق رافنيذلاممناوحاللوةب
 منيذلابنورشتس و ميرحس انعم باح ىنث لاقنيسحلا انث لافمساقلا انيادص مهاطعأ
 ىلاعتهّللاةمارك نمنوببصف انوةحل» اناتق5نولتةيانناوالوت.ةي الا مهغل نم مهاوقحلا

 هلوقفمهضعب نعانلرك ذعسرلا نعمببأنعرفعج نأ نيا انث لاقراسجنع تنص انيصأام
 تااوعردأو ردي ىلتق مهلاقنوةز رب مهم ردنءءايحأ لبانا اومأ هللا ل دس ىفاوأةق نيذلا نيس الو

 ةسنجلا ىف ىرثرض ريا ىف مهحاو رأت لعجةنملا مهلخدأو موحاورأ ضب قام ىلاعتو كرات هنئا
 نيذلاانناواتنلاولافةماركسلا ن مدننا مهاطعأ اماوأ راملف شرعا ا تحن بهذ ن «ىل؛دانقىلاىواناو

 ربختو مكن ىلءلزخم ىف اىلاعت هلا لاةفهسبف ندع امى واممتالاتقاودهشاذاف نتا رواعت ادعت

 اذافهسيف مثنى ذلاب مكناوحاو كرد: هللارب_ةجاولاةراورشن: تاو هياوحر ةقديف متنا ىذلاب مناخ
 نبا نشدص نينمؤملارحأ هلوقىلا هإذف نمهتنامهان ١ اع ني>رف هل اوق كاذف لاق كر ونا الانف اوذهش

 قون نورمسد وى مهغلخ نم مهجاو قل لنيذلابث و رش: ةسوق د نبا نعلم انث لاق ديج

 و

 ةيغس ىفاك اشلاناط ناكن الار دصي اللوةلااذسهنال ئدنءرمالا نمانل لهن وأو ةب م مناي نظلا كل ذرسسف ةلهاجلا نط تونا م ناب
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 ءارسلاو ءانمن ءانمئالاورغلا وءاحالا اوةنامالاه للا. ءدهليدلكس مالا نأ ل5 هلوقب نظا١ كلذ لازاف ردغلاوءاضعلا قوداعملاوأ دملافو نيدلا اذه

 مهلا نعف شك نادار نيركسمل 6 4 نيدياعملاال نب د مرسلا نيذمو لاو اؤسنوكب نأةنطمكلذمهلاؤس ل 5 ءارضلاو

 0 00 7 فدي زنب لاق لاق بهو نب !انر لاق سنو مرح نزااو فوم منعها هذأو مها هناك 8 123 ن ونمو روليكس سلامه |[ ىلا او نم فوه مهوكرشبا هاهم لاو مام ماو نمومقطم
 و هع 2

 لئاسل ناكف هلال اهذهىف مهتعردصألا نمدج شن نممءادهشلا نممسملا وح  هلاق مهغل تنم مخ او لئلا نو رمام لك لا وهلود

 انث لاقد# اا مع نيتمؤمارحأ عيضاالهللانارغمل ىت-نونز< د يبلع ىوتحال م هدعب

 انل ناك وانولوقي ليقف مهسغنأ قوي ديوشلا اذ مهفلخ نم مهجاوة لب مىذلاب نورششيتسبامأ ىدسلان ع طابسا انث لاقدجأ
 ع 5 0 2 تالف .اعمدقي و اذكواذك مو نالنْكلءاعم دقي لاّمف هلهأو هناو ثانمهيلع مده ن مه ف باكر

 ل ارو ناريس رمي نم | فلوقلا يق ايندلاف موديلا لا رشبتسإب يعمد نير 3 اذكواذك مون
 1 ١ 1 0 هزانث لح لوقي (بذمو اارحأ 0 .االهتلا ناو لضنو هللا نمةمعئد نورم ةبتسي) وللا دان
 مفةنددمل تعب 1 ِ 000 | مهدورودنعهتمارك ممظعنمهرك دللاعت هييسهابح اع ىعبةلنانمةمعتما تود-رغب تورمشدم سا

 1 00 1 0 وضرر هماتعاط نوهت تلتاب لع بارثلا لي زعولضعلا نسوي لعختس اع ولوج لل
 لباسم ىفل هلل د5 ص نالق الغ لاقديجنءا انئرص ا” نينسوا ارجاع عدنا ناو تاع ءاهح ل

 ةرطاتملا وه «تيعبازهريكللا
 0 لا . لان ةرئادلا باوثاامظعو دو هوم ا ءافونماوش اعاملت# الالذفو هليأ٠ نه ةه دعب نورم د“ هال قدك ءانيانع
0 

 0 ,ىد 0

 ناعءالاورفكللاو نا.صعلالوقبي

 رادع نابنالا لوش اذعو هتبلزم
 رغكءاشناو نماء ش نا ل ةّدسسسم

 نأ لس وهيلع هلبا ىلص ىلا ساق

 ثان داّقّتعالا اذه ن عسي

 دربال ردحلاو تاريعت يضف

000 

 ءالتنالا هندثاغذ حاسما منش

 اك قفانملا نعقفا 0

 امئاف نتغلااوه .ىباللسملاف

 نعي ولة لاريهطتو ني ةفانملاراصح

 ىصاعملتاعبتوتاهمشلا سوسو
 تاذد ميل عهقتاولاق ع م ناثسلاو

 رارسسالا ىهو اهتهحاصر ردصعلا

 0 هءالتبا نال_يلرئامذلاو
 كلذامناو دلع قسخالهنال
 هلوق حالمتسالل وأ ةمهلالا ضن

 مك-:ماولوت نيذلا نا ل-؛اقنمزيع
 رك ذو دحأأ مون ناعما ىتتلامول

 اوناكس انلا ثلث نا قا ئرد#

 مهثانو اومز لا مهثلثو نيحورجت
 عدلا دروزسيئيمربللانسواوتنت

 ريح نام ندع مهلوأناكو '
 نئوتورغت مل_سوديلع هللأ ىلص هللالوسر نعأ | ناشي ءاسنلا لعحو م اسأ ىلعاواحن دو لاجرهدعب مث لتقل تسوءيلع هن اىلصدللا لوسرنا
 هل !فرامخإلا لعل دن ىذلالاغقلا لاق لبا اود عن نيب اناةاو رلاضعب لاف لز غ5 لزغملا لانهناقب و ههوح وىف بارتلا نيثحي

 -م

 ىبعع نا ع نمفلالا مف !مهشعي ل ذارقف نتميلل ارح حش هدرا تاو فرقا ةىءار لا

 أ فانئتسالا ىل+فلالارسكبو ني:هؤم ارحأ عيضه الهتنانإب ولضفوهللا نمةمهغنب نو رمثدتسا
 | تاىلعل لد كل ذفاولاه نيم .زاارحأ عسيضم الدنلا اولضذ وهلناديعوعا رةىفامخاب كلذك كلذأ ارد نم

 'نملاعأ ءازحلطببال نينمؤلارسأ عسيضرال لوق ىعمو لوالاب لدتمريسغ فنا: سمهللاناو هلوق

 هللاناوكلذأرت نءةءارقبا اوصاايني:ءارقلاىوأ اوهنلادل ع, نم هءاحاع ىلعوهعمت اوهلوسرىدص

 | هلل اوناهسا نذلا) هلوق لد وانىف لولا ُُه كلذ ىل_ءءارقلا نمةسخلاعاسجالفلالا 2

 ناوهؤان لج كلذ. تعب (ميظءرحأ اوقتاو مهتماو:سحأ نيذلل حرقلا مهجباص امدعب ن«لوسرلاو
 | هللا ىنءامناو مواك-!او حارجلا مهماصأ امدسعب نملوسرلاو هني نيس لا نين ءوراارحأ عسضدال هللا
 نايفس بأ ودعلا باط فدسالاءارج ىلا لسو هيلع هللا ىبص هنئالوسراوعبت نيذلا كإ ذب ءرك ذىلاعت
 جرد نع رسمنا نا. ةسابأ تأ كل ذو دحأ نعمهفرصذم شد رق رسم ن مدعم ناك ن مو
 سانلاىربلة ني دملانملابمأ ينام ىلع ىهودسالاءارج غل, ىتحرثأ ىف وهيلعهتناىبصةتنا ل وسر

 ىث لاةقهمانءدمن ءاملع ان لاقدص نبا انثاص ىذلاك مهودءىلعةوق هبادع و هيث

 دحالاموب نمدغلان اك املفلاوذث نم غدمنلل تسلا دحأ مون ناك لاقدم ركع نع هللا دمع نب ناس
 رم اتا ا لا :.نذألا اوس نم تضم هإلورشعث سل

 0 درعن هللادص نب , راج ملكف سمالاب اذمول رض نمالاددحأ انعم ند .رخال هيذوم نذأو

 ارتنانأ كلالوىل ىف عشا ال هنا ىنبايىللاقو عسب 2 اون أ ىلع ىن_هلحخ ناك ى نأ ناهننا لوسرا, لاف

 ل .رعمداهجلاب كرثوأ ىدلاب تساو نفل جرالةوسنلا ءالؤه
 ل وسر رخاع ١ ودعم حب 2ك مس .و«.لعهتياىلصهلبال وس .ر4نذاف نولع تغلختف كناو | ىلع فاذتف

 مهنه .ون ملم اص أى ذل تاوةوق هبا اونظيل ملط ىف رخهنام وعلم اودعللا بهم لسوهيلع هللا ىلصءتلا

 نب ةرام ئ هللا دمع ىثدخ لاق قد- اندم نعل“ انث لاف دجنا انخص مهودع نع

 هيلعمتلا ىلص مللالوسر باص نمالحر نانا تن.ةشناعىلومست اسلاى أ انع 0 َر

 ىكجخأوانأ ادد سو ءيلعهنلا ىلصهنلال اوسرعمتدهشلا# ادح أدهش ناك لهشالا دمع ب نم سو
 للاقوأىخالة اقودعلابلط فج ورهلاب , لسوءيل عدنا ىلصهتنال اوسرنذأ الف نيك : رانعجزف



 2 0 000 ا نزل للا 18 5 8 5
 0 اا

 نمو كل انهاوعمخ جاو ليجلادنعاولز مهناف نورك الامأو تناول ارثاسىلا بهذ نم مهنمو ند ملا لحن د نم مهخار ءلعبأو اولوناللق | ارغنتا

 ناسةءاضدأ مممومل-وهيلعهللا ىلص ىنلا دعمنا ىلا ليجلا ىلع ثدت لن ليدعبت ملونيمز ملا (11) لثاوأ ف نكرم هنأالا ارع نيمْزهملا

 راصنالانم نيساحر عموه مز منا

 ىحاومز مناة بّمعودعسامهل لاقي
 دعباوعجر ماد عباعضوماوغاب
 هنبأ لد ىنلا مهالاّعف مانأ ةئالث
 ةضد رتاهفب مههذدعل ممسودبلع

 2-2 لوسرلاعماو ةنث نيذأا امآو
 رضشعةعل ر ًاوناكف لسو هيلعمتلا

 ركب ولأ نيرحاهملا نمعبس-ال>ر
 دعسو قوع نب نجرلاد معو ىلعو
 هللادسسع ئةططو صاقو مآ نبا

 حارجلا نة ..عولأ و و

 نبل ءسو ريضح نبدسأو فه

 ءالوه نم ةسنام نارك ذوذاغم

 ةلدلع توم ا ىلعذئمون هوعداب اوناك

 ربد زلاوةهللطو ىل_عنم رحاهملا نم
 ةثراولأ راضنالا نسم 9
 نيبابحوتمدلا نم ثركلاو
 نبله-وتداث نب مصاعو رذنملا

 ىو رودحأ مه للم فيذح
 ىدي نيسب بيصأهنا ةستغؤبا
 نمو ملسو هيلع هللا ىلص هنن لوسر

 هيدي نيد وشك دءى جت مهلك نيث الث
 ءادغلا كبهحول ى-هحو لوغو

 امناعدو هريغمالسلا ُكلعو

 تلازل اوقت ناطيشلاملزتسا

 وأنيط فلزاذااللزلزتنالفاي
 هريغ هلزتساو زا مسالاو قاطنم
 ءامل ءلاواهملاءاعدو للا هنم بلط هناك

 ةناعتساللاوبسك ام ضع ىف
 هنا 0 ولسقلابثتك ىف اهلثم
 ةطساومقتانان مهتعردص دق ناك
 ىلع ااطيسشل ار دق تاناملتا كلت

 اد هىلعو ىوتلا فج -4لالزتسا

 ااواتدلا ىمهمةبغر ف -زلان مرارغلاةه-ىلءالوهدباعملاةهح ىلعاوا ون منا جاحزلا لاق هوحور دعتلا

اىف صالخ الا دعب الاواهخوضرب لا ىلعالاهنياءاقلا اوهركف مهل تناك .اي أءول واذ : تاطنشلا
 مهركذ نيتك و مهلاس ر طخ :رط احا زهق هب وتل

 ىلعم م ةباصعقاطأ و ملل دعبأو ودعلل ى 5 خا هناواهودع باطت هنلنامالدر ةياصعالا هرادصال ا

 نع طابسا انث لاقلضفملا نيدجا انث لاقنيسملان دمت (نيثص دهملا نمىلاعت هل لعبام | نب ربب زلاو
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 سد , اولاؤوا اومدن مما مقار طا ا!ضعب م ع ىدح هاب[ نم رمد: منايقسوتأ ق واطنا ىدسلا ا نا ملا اراصن الا ٠ ندع

 2 هواصات ساواوددحرا اال ا الو اذا د 2 هوم فكنا متعنص || | نقال ةثراحولاو رذدنملا نيا

 هتنالرئاودسالاءا 2 0 اوهحرمدسالاع ءا 0 ىد - مسلط هلوسرهننارعاقا مزود بععرلا ا ن لهسو ةبصلا نم ثراحاوتناث

 ءيدوصم جا اهمذ عاين ىلا وسلا ىتعد مسوملا نون ًايفباوصلالعلوؤسنلاب ازكه 91

 انحرفت لقت 4 رحالاانماموا مك رت ةيادنمانلامهتلاو مل ودملعهللا ىلصهللال وسر عم:و زغانت و غتأ

 اًنمهتنا ا يقرا امل كماذاح تنك تمام رسب تنكو ل سوعنل عملا ل صم لوسر عم

 نمىهو دسالاءارجىلا ىسهتن اى لم راعهللا ىل_صهتلا لوسرب رق: نول سملا+_.ءلا ومتناامىلا
 نبا 0 رص نب دما ىلا عجرم ءاعبرالاوءانالل لاونينثالا امالث دا م ماه 2و لايمأ ا ا

 ذسعب نملوسرل او هلل 0 د لو من هللا ل امذلاف قدما أنبا نعت 17 انت لاقدج

 دلردحل | مول نمدغلا لسوعب اعلا لس هلا لوسر عماو راس نيذلا مه مهو حارجلا ىأ أحر قلامماصأام

 ا لاقرعشد اي رص مظعرحأ او عن اوم مما ونسحأ نيذال حا ١ 0 و ,ممأم مىلعدسالا ءارج

 007 علا عادا ادعو هلوسرلاو هلل اوبادعس اذا. هلوقدداتق نع لمعس 2 ل

 مسوهيل هللا لص لاقف هاك اونايغسو ا تو "لاير صاامدعبو ع 5 اا قجب مو

 لاف لاعس نب دج ا 0 حرشلام م اص أم لعل د سل تو هوان لح

 ىفذةزعو لحنا تالاف سامعئم نعم أ عاق نو لع ل ل ىلأ ىثث

 هللا ىلسص ىننلا لاذ ةكمىلا عجرفناك ًاممتم ناك ىذاادعب د ء .ون ىبعن بعرلا نايغس ىلأ باق

 فدح ا ةعقو تناكو ىعرلاهملق قدثلاف ذقو عر دقوافر ُط -:مراص أ دق نامغساب نا 0

 اومدق م مناوذ دك قىرغمدلارد نولزخ ف ةدعقلاىذ يفد دملان ومد .راكتلاناكو لاو

 ماعدت 0000 كالا تل كاذاركتد 0 0 ا م

 نولحرباغاكلذو نيعيتماواكاماوعبش وهعماوةاط:ل سانلابدن هننالوسرنا وه -ماصأىذلا

 سانلاّنالاقذهءاملوأ ف وفن ناطا اءافىل رقم ماعىاهلث مىلع نورد ,الفال ميلا نون آم امفن آلا

 ندتناقسانلا ص صا الدحأ قع منا وبهاذى ا لاةؤ:و عيش تأ نا واوعلا وعجل

 دوعسم نب هتلا دعو فوءن,ن+رلاديعوةحلطودعسو ريب زلاوناةءور ع وق ,دصا اركب ولأ هعم

 وغلب ت>هوبلطذ نايغس نب لط ىفاورا سفالجر نيعبسىفحارجلا نب: ةديمعول ًاوناسعلا نم ةغبذ : لو

 اوعتاومهنم اوس نيذلل ح حرقلا مم أ امدعب نملوسرثاو هلل ابا! نيذل ىاعتال اواقاعصلا

 ن ماشه نع ديعسولأ انك لافمساقلا نب مئاه انت لاق ميهارا نب بوهعل مدع مظعرسأ

 ركبابأ | ىعت كلدحو لان , أتاهنناوامأ ىتحنأ نمااي ريب ولا ث  هنيادعل تلاق يا ول

 لاقمساعلانم رق جارعلا مجاصأ امدعب نم لوسرلاو هللاوداحتسس!نيذلا موسف ىلاعت هنن لاق ن ماريد رلاو

 د مم .ون هيادحأو وهحاراملب ررح نب ابغسابأن ا تربت لاق حي رحب | نع ادع ىبث لاق نيس اان

 لاّقثالاا اوكراو للا اوبكرن الاف دملاىلانودماع مم سو هيل هللا ىل ل نوأملا لاق

 !جدماعب اوسيلوهنا مر أد قف يل محلا اومكرو لا 5 10 اح ناو 3 دملا ىلانودماعم مناف

 تلويفانالثوأن يدلل مهوعبتافةوق مس مجنأاو ريل ممنوعبتي اسان بدن متدللا مسعر ةلاقُث الااويكرف

 تايقس آلا هه ,رلاني دعس 2ص حرقلا عماضأ امدعب ن م لوسرلاوهنناوباتسانيذلا || .

 ذعت تل و- راو هتلاونا تس نيذلا نم ,م لول | ناك نا ةسشئاع ىلتلاق لاق دبس أ نءدهورعن مايك نوط
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 ردقا مو دف تءدقن دق نونذ مهل تناك ل.ةوةع زهلا فةيصغملا كلت موشن ناطيشلا مهعقو ار كرملاةقزاغم بنساو دنذأ امل مهنا ليقوهمق
 )١١١( ةعاطلاىلا رة عاطلا ناكبنذلا ىلاريبنذلا تالىلو تلا ىلا ه-هئاعد ىلعناط.تثلا

 1 سمسم

 لاف مهاربا نعةريسغمن عرب رح امد لاقدج نبا ًنئادص ريب زل وركبانأ ىتعنح رقلا م ماصأام ا

 باص نمءصأ ان رك ذنمنسحتهرك ذى نعتد,عوف لوسرلاو هللاوباهتسا نيذلا نم هللا د ءتاك
 هفافنهناىاااذاح رقلا م مماصأ امد ع: نملوسرلار هنلاوناتتسانيذلا وعمل عدنا ىلههننالوسر

 ءازملاو ل زجلاناوثلاكلذو |نظعارس هر عنمل بق: ساسعف هم موهرهأ ىفهعاط او هضئارف ىداف

 ناسانلامسهللاقنيذلا) هلوقلي وان فلوقلا ضف ايندلا فهلاعأ حلاص نممدقامىلعميخعلا
 8 ذىلا عت ىبسعي ( لك ولا عنو هنا اد سح اولا قو اناعامهدازفمهوشافوكل اوعجدق ضاعلا|

 ضف عض هوم نذلا اوك اوعجدو سانلا نا سنلا مها لاق سذلا ني:مؤمارحأ ع.ضدالهتلانا و

 رك ذاعة موق مهلوالا سانلاولوسرلاوهللاولاكت- نذل ةغ د نمةغصلا هذهو َنينموملا ىلع دود مح

 لوي م_هوشحاف وكب رك وكلا ةركسلاو كئاعاللاجرلااوعج دست كل اوعجدق هلوةب نسي دحاب
 نمش وك نمل ذ بهدازذ لوقياناعامهدازف مم مكلةفاطال هنا مهءاع'اوقت اومهورذحاف

 وراس نكساو هيقريسلاب لسوهيلعمتلا ىلص هللا لوسر جه رم !ىذلا مههحو نع كادوهشب لومهشي دمت

 نم هيادك و نايغسساب ا مهفوحخ نم مهنوحذ اهل ”او فو هللا, ةعث اولاق وه مهللان'وضراوغاب ىّئثح

 لود ليكولا و ليا أمه ٠ ىعي هللااناقك هنباانيس> هلودن تعب ليك ول و نيااتتس نكارمتلا

 هلاراسملاوه برعلا ماك فليكولانالثال ذه سقت ىلا_عت فصواسك او هل ةكوهملونا ىلوملا عأو

 ارراكدقتاب الا هذهزؤ هيدللا مهفصونذلا موعلانأك القرم ان مايقلاهمل ارذش] نم صأي ماعلا

 مهرمأ مهطد وغتو كلذ مهل :مامعب هسفن ف ه5 ا تاذل ولسا هباوقثوو لنا ىلا مدرمأ و طوذ

 لاق نم لاق ىذلا تقولا فى نامل له فلتلا و مهل ىلاعت هللا ليكولا معلولا ةفةلك ولايهسلا

 ىذلا مهبحو ىف موا كل ذلة مهضعب لاقفوكل اوعجدق سانلانا لسوهماعننا ىبص هلال ءعر رادال

 نمهعم نمو تأ. سس يأ باط ىفدسالا ءارجس ىلا رحأ نفل سوهيل عننا ىلص لنا لو سر عمق اور

 ند_# انيثص هلئاق نموكل ذليق ها>أ نمىذلاب سلارك ذوكلذلاق نمرك ذ نكرشملا

 ىنعي هر ملاق مزح نو رعنب دمش نب ركب أن يهللادبعنعقص» اني دمج ن عة انث لاقدج
 ةمرعموك سمر مهلل-هةعازخ تناكودالاءارمح ىازيلنادبعملسو هراعدتلا ىل ص هنا لوس 0
 لرمشم لة مول دعما مناك امش عنو ةك الدعم و مَمَعص ماعد ملسو هيلعهللا ىلههللالوسر

 دقءاحو رلاب هعمنن ءو ب رحب نا. غسابأ ىباىى-دسالاءارهس نم سوهيلع هللاىله نلالوسر د: عنم

 مت مهفا اوم حداقو هباصدحأ انبصأ اولاقو هبا أو مسوهبلعهنلا ىلصهنلا لورا ةعجرلااوعجلأ

 كءارواملاقاد عم ناس ولأ ىارالشف يلص ايست مهي لك ركنا مهلص سن تالق انعج ل

 نمدعم عمبجا دة اقر كت مبا ءنوةركي طق رأم عج مكياطي هباصآ ىف جرخدت دمنا ديعماب
 لوقتامكلا ولاق طَو لئمرأ ل ئذب .1ءقذملا نمهوفاوعئصام ىلءاومدنو مونى هنع هاذ ناك

 لص ا تست مهما ةركلا انعج ده هتناوفلاق لورد ىصاوف ىرت ىتحل حرت كارأامهنناولاق
 تاقامو لاقرعش ن٠ انا. ه.ف تاق ناىلءتد رام ىناجدةل هتلاوف كلذ نع كلا نأ ىناؤ لاق مهسفنأ
 ل.بايالادرملاب ضرالاتلاسذا « ىنلحا رتاودالانهد متتدك تاقلاق

 *“ ضعبس لافامناواهمفا غطا توك و

 نوك. لاقت سكتلانالاؤمسك م

 تالوأ تسك اماها هأ وةك ل ري

 ىلاعت هناا مدد اوبال ونذلا عج

 .انعف ةبدصم نم يكناصأ امو هلوعك

 لاقوريثكن عوةعب ووكيدبأ تيسك
 نيزام لوبقب مهل زتسأ| نسحلا
 توكست نأ لمح ودع زهلا نموهل

 مسهلوت قبيسلا ىأ ىف ىنعجمابلا
 قناطيشلا اوعاطأ اوناك مسا
 ةوزغلاهذهلمقامالاسمالا ضعب

 عزانتلاو لتشاك اهف اماو

 ةينغلابلطو زكرملا نعلوئااو
 مسوت عزم كلذلفاب ونذ اوفرتقاق

 اواوت تح بولقلات, وقتوديرأتلا
 لعغلانوكالرب دقتلااذ_هىلعو

 هشناطشساالالزتساىلاداسملا
 نأ الاع [نوكامناولوتلاوف
 اًمعدةلواها.ةوأ ةورغلا هذهىفاما

 اورفك اممم ا ناسدنق مهنعمتلا

 نعوفعا نال مسه د اوكزئامو

 ىأ هناؤثحا!قيزوجال رغكلا
 ثالزو:لاهنار_هاظااووه اذ

 كسلا وهيلع عقو حب 0

 نمرارئاغ صا ن ههنا مح هلال

 امهالك ةلزتسعملا تلإق رئابكلا

 الفرتاغصلا نمتاكَن ا ءذكل له
 ناك ناو ةيوتلارا«ذاىلا ة>اح
 راما نم د.الذرئابكحلا نم

 فةروك ذمريغتناكن اوئبت» وت

 نم هنابرقالا ىضذاقلا لاقي الا

 رئابكلا !ىفلاقب داك ال هنالرث اغصلا

 هَ زولانا اونطو مالو ةلزاما

 ىف قيد مل نيكرشملا ىلع تءتواسأ

 000 ب سال ا
 نمسدالداهت>الاىفطوناو ةونغلا

 نمةنا ةرعاشالا تلاقو راكتلا
0222222 5 

 نوم ةأو رئابك- !!نعوفعلات اناا ىلهباغرا كد الا مدع لصال او هب وتلازكذ ريغ نمهنعافعث حو صناااوقل مال رئامكسلا

 قئانمل دق رنيةفانملا يعن ليةو ماع هلا لقا ورك نيذلاك و وكستال اونمآ نبذلااهجأاي لاةفداهملا ىف مهتيغرديزن امى نيمو ا بدنمت طم



 ثمااو اولةةامواونامام ائدنع

 ضرفر دعت ىلعو ماك»ال لوتقملاو
 والبقول ثا بسانملاناك ملكدتلا
 ىعمو مثل قامو مثمام ايدنع منك

 لعلف بسنلا كارتسشا ةومخالا
 ئيسةفانملا ِن راف ن يوتا

 سنخلا قافتاوأ أ نيا ماوناك ناو

 ىنالو:ةمراصنيشفان ا ضب لعلف
 ضرالا ف برضلاوتاوزغلا ضعب
 وزغااواهريغو:راكآل امن داعالا

 وأن اكاس سك علا ب را

 يزين ورك ل_ءاغااوار.اعب

 مكرو عكار وقءسسو قئاس لم
 اون رضذانوداوبرمد ه اذالاوامعاو

 ىنعملا ىف لكاشيلاوب ريض نيسحوأ
 لاملا ةءاكحدارآ هنالاولاةو هلو
 اذا م ماودخا نا ىنهملاوةيضاسملا
 نو رفاكلاف ضرالاىفاون رمد
 امواوقاماماند اوفا ول نولوَس
 نأدبالك لذ دعب مهم ءريحأ نذاولتق

 ىاولاةنوكي نأزو< ءاولاة لون
 ريبعتلا عقو هنكل نولوةي رب دقت

 لودحلا مزالهنالوذاملا ظءابهنع
 < فو هللا ماى أ لث . لبقتسملا ف
 ىمهداهتح داو مهد

 ةياع اغلق ةهمدلال» رارقت

 ناكل 5 ةة_تااازد> نكف

 نعربسع لاق, ن أن ككو عقاولا
 نا مل ) ىضاملاظغلب لبقتسملا
 مهدح نع راءالا دومآملا

 ةهمشلاهددرب رعت ىوهداهتحاو

 ةماقازوع اذاوذاةهاكبرطة لاهو

 مناراذهوىرخالا ماغم اممم لك

 نكلرياتنبرعلا مالك ف هدجرب

 ةعوه هو هيه ةسامىلوأ نارقلا

 لاق هلع ةح ريغ سلو ريغ ىلع
 اونامامان دنعاوناك ولاول :ةف ىز ءاوناك وأ ارناف ضرالاى اون رضاذارب دعما اوفوذحت مالكا ىف ىدحاولا
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 لس زاعمىزحالو ءاقال ا دنع 5 هلاتال ماركسص دسأب ىدر

 لوذحري-غ سدئرب اوعمال »* هلثامضرالا نط او د_عتاظف

 ليا, ءاسطبلاتطمطغتاذا « مسئاقل نمبرحئءالب وتلف
 ل وهعمو مما راىكذلك- ) ع همحاص لسنلا لهال وذ ىف

 ل ءعلابترد رد ١ ول سدأو 0 هلئاش شحوالد_+أٌشيحنم

 لاف ةث..دملادي رئاولا# نودي رثنمأ لاةف سيل ادابعن م «بكرهي رث ةودعم نموناسغسايأ كلذ ىنثف لاق

 مدن را دعوا متل لج أواه كا رأ لا رادجت ىنءنوغلم متن لف لاق ريما دب رئاولا قلو

 لص ا:سسنا هبادكأىلاوءيلاريسلا انعجادقانا» ءو رباه ءوهتجاذاة لاف عن اولاواهوعفاواذا طاع |

 000000 ىو يستاقاسالا ارم وهو سوميلع ثلا ىلسدنتالوسرببك رلارف مهتش و
 نءانعتلح ان: لاقديج نبا (سامص ليكولا معنوهللااذبسح ملوهيلعهنلا ىلص هللا لورا ةذ

 اولاف واناعاوهداز ارفمه وح اه و<!اوعجدق سانلا نا ساذل مهل لاق ني ذإاهننالاعف لاق قدما

 ربأهسؤللا# نيذلا سيقلادبعنمرغنلا اولاقاممهللاق نيذلا سانا اوى.كولا مرتان

 ا
 ا اوءلفنافىلا عتو كرام هّللالوقي كلا نوعجارمعمن هونا..ةسابأ نالاقامن ا. فس

 ديهسسعولا

 اوعحرااولاقو هبادجأ ادم _سوديلعهللا ىلمهنلالوسر ىلءع وجرلا ىلع هرادح ا اىعباو 3

 ادهن ثقل نا هل اولاةذالعح هل اولعف انار ءااوةلفاومزهذ بعرلا م ةاك ل ف مهولص مسا

 ءا ارح غل. ىتح 0 بوعي عهثناىلص هلو سر هؤاذث لح للا راف مهلا نعجد قانا هرمنا اأو
 لالاءا ارج نم اوعحرمت لل 5 ولا 0 واعر ريكا ِِه يخاف قبر املاىف ىلار ,عالاا وعلفدسالا |

 ميا لاوعجدق سانلا نا س انلا مهللاق نيذلا م مقلىذلا ىلا ارعالا ىو مهسف ىلا عت هلال زاك
 ىمع ىتث لاقىبأ ىبث لاقدع.ئدحت 0٠م لك ولا عنوهن'اذيساولاةواناع!مهدازف
 ةزيدملاةدراوا ريعد_كأ نمهذ «رمصخم ىف ناد شسول لمه الاف سامع نب ! نعم أع 1 نعمل ىتث لاق

 ىنعمددر منأنا 1 اص رىلع مل نالاةلابح مس وهيلعهللا ىلص ىبنلا نيب ومهتب ومهلةعاضبب

 ريعلا تابعت ساوةريثك اعوج هلتعج دق ىناهو ري او ىاط ىفهوعدحو منا ناهعمن هو ارجخ

 لدعم هناوةرعأ ا تاسغسابأ ١نا لربنا داب هلاولاق لسو هيلعهنلا ىلس هللا لوسر

 لت اس اولانوانم# ارح ,الاه_همنمو كاذب مو لعفاق عرب ناتنش ناو دااىلا

 اذ لاقرمش أنيادع د هلاك لاوعجرو سانلا ناسا !١مهل لاو نيذلا ىلا عتو كراس هنا لزتأف

 دعب هبادعأ نمةباصعو  سوه.طع هللا ىل_ههننالوسر و ةاطنالاق ةدانو و رع مل ع #س ان لاودن زب

 نونا سان! اوبار ءالا لمذ ةغيلطلاىذناو 5 -مهفاشد_>أن م هرادجأ ونامةسولا ف رمت 8

 ىلا عتهننالزناق لدكولا و هللا اذب سد اولا ةف سانلاب مكم رلعلئامنا. هوب أذ هوب :لنولوة فج ملع

 :وهللاانن س>اولاق واناعا وا ع !اوعجر_ةسانلاناسانلا 000

 رديةوزغفف هك كالذلاق نم هادو 0 اسال مارس 1306 نور 7لاهول.ك ولا
 هبا أو ناس ىلأ» 10 تل ادع وندم لد اقماع مسوهياعمللا ل 8 ىبنا | ريسمىف كل ذوى رغملا

 مصاعولأ 0 لاقورعتيد# ٠ مرح كلذ : لاق نمرك ذ اهبءاقتلالا دعو أ ناك ىذلادعوملل

 وأاذهلاق لاوعجرو سانلا نأ سام لاهل لاق نيذلا هلو «قدهاتت عري أ تب أ نءىسع نع

 ىلسهللالوسرقلطناف ىسعل سوه ءاعدتلا لهدم لاقفانب اكرم ام ث» .-_- دو ممدمحل لاق نامغس

 0 ل ل ل ل تت تت تت آآ

 هنيا

 هلبا لعمل هودعاومالك- لاكلذاولاه ىأ اولاه هيأ لرالا ناهجو «ةاعتم يففمسعم ول ىف ةرسس اذهل لصا هل اوقىفماللاامأ 5 اولةفامو

 [امللاف ىدسلانعطايسا انث لاقلضغم ئدجأ انث لاهدمت شاص ةبكالاءوس

 لق وا يا "3

 ١
 قفاتملا مسن لالاو ةسماركللا هلوقب متاسألاب رارقالادرعت نعةرابغسدل ناعالان ا ىلع لمادم.فو هباصصأو لأ نب هلبأ ليعكا لح موف

 اوناكو لاولاق مهنا كالذوهملاان :وة.ساماريدث ناكولاونم .1نذالاو ,رغك نيذلا لاق ولم . ) ١ 0( ممتاوحا لحالىأ مم اوحخال اولاقو ارفاك



- 

 ةرسملا لوصح لوقلا كلذ بقعثسا ف .؟وانؤسو اودع مهل نوكمل ن وعرف ل اهطةنلاةىلاعت هلوقك ةبقاعلا مال نوكسف ةرسسح مالكا كلذ
 لتشي لوأ ثع موُرْغلاو رغلاكلذنع(١ )١ هعنمفاوغلاب واومنااوا خم مالك! !اذهاوهمساذالوتقملا كلذ براق نالل.ةفهو>وهمف

 اويلعتاقلاعتو 00 هلو 0 ١ رم اوةفاوفار د لزن د |

 ىلص لادا ارينا ىرفساردب و ازد وعأ لل هان ع نع عر ثانع اع 9

 ارذلأو 12 كرا منوها نينو ات هو.عرب نأ ودي ر كلذ لير

 دن ل. ةكملهأرعخأو نيكرم 1 _ نء«للرمدقو لاو دحأ اهفموعرانب مةبفاءاهقاوسأ اود>-وف

 تالذؤ لاق ومالسلاةيلع

 دمضعلاك ةروم هوو 3 دا لوب. - نع ىصولف ترغن

 ل« دعومديدقءامتذختاو و«

 وهامناوإًأط وهو مساعلاانرشن أ اذكهرغغجوب لاق
 رمتعلاك نرد نمهوعو 4 ل ىقةفر نم ترغندق

 دعومديدةءامتلعح 5 داتالااهلا ند ىلع ىدهي

 دع دغاا ىهداهل ن اكدكامو 55

 تناك لاق :مركعنعور مع نعني عنب اانرمثأ لاق از ىلا ديعانرمأ لاق ىدك<ي نب نسالا

 سازلا نا مهلاولاّةف نيكرمشملا نم سان ممّعلو هنود رب نيم للا نم سان مب رفة داملا ىفار همردب

 اولاقوةراا اة هاو لاك ةالةبهالاذحخاف عاصشتلاامأو عجر نابل اامافم_هوشح اف كنلاو ءعجدو

 مكلاو عجحرو و سانلا نامه ل >وزءهللالزنافاد>أ او م ملقم هوناف لىككحولا م دوهللا مدس

 نب هلبأ لمع نعىعشلا ن ٠ ععأب رك كرما 0 .ءنب الاف قاز رلا دع لاق ى نالت مهوشحاو

 كد اودي ل كلامو «هلزأ انيس> لاقفرانأ اىىبا آني ل سوديلع هللا سيبعاراتتع | علل ١

 نا. نمهباعجأو مسوي .الع هليا ل صهننالو -رأىل ةىذلانالاقن لوثر اوصلاب كلذ ف نيلوقلا

 20 وس اس لالكلل لوسرجي ورخلا-ىفناك مهوشدخاف لا اوعج دو سانلا

© 
 ميت

 هلل !نالد_.ءالاءار كاوا نع مهفر صم شد رف رمش ل نمو نامغس ىلأرث | ىفهعم

 اوءجرو سال اناوهل لقال لم ك ولات مهنودتلا انيسح مهل عب مهغصو نيذلا حدماعاهر 5 ذىلاع#

 دعب نملوسرلاو هلئاوناتءانيذلا دن قالا رغلان مهلا ناكدق ىذلا دعبمدو ثناف كل

 هرادفصأ جرح نم م ملسو هيلعدتلا ىبصهللالو بر عسمت نمتغصالاةْغصلا هذه ن 1 -ةلوحرقلا مماضأام

 2 مي رحالا جرح مهن نك م هنافىرخ صا ارديةوْرغىلاهعما او-رخنذ!لوقامأ ود سالاءار ؟ىلادحاي

 ةدحر دا رد َّك حيرخا غال بوءيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كل ذوهحاكءاربو هروح : لامدنا مداد

 8 رات ناش لكلا هور غنمتذس دعبا مءاقللاهدعاو ناك ىذل ناس ىأدع الا

 هيلعفللا ىلد ىنلا حو رخو الث ةنس نملاوش نمهفدنلا فتناك دس وا :رصبولا نم

 عمةعقو: الذنيب ملسوميلعهّللا لص ىنالن لو عسب رأةنس نم ابعش ىفاهملا ىرغصااردي ةوزغل لسو
 ةعاج هلا ر' فج نم ع .-رلاةعقو فتة لاق دقن كلو هيادك أ مذ ب رب برححا ممف مهني: ناك نكرشملا

 ناس وفاجرت اضوسرا ل ةعقوتناكو ىرغدل اردةوز غم مدح ده شت م

 ءوس مه سسك ل لسضقو هللا نمةمعندا اوبلقناف) هلوذلد وان ىفلوقلا و ىرغصلا ا

 نذلا فرصناف للان م ةمعانأو لع اف هلوةنهواذت لد ىجعد مراسل 0 اؤنقلاناو طراوعتتاو

 مهو دع أ ىف هريسو هوهقاوهحو ىذلامههحوت نع حرقلامماصأ امدعبن «لوسرلاو هللاوناكا
 آس ا ل ل لاش

 ( عارم تاز - هز

 بني مهتملتو جرس بيدا دراف
 ململا فالك هعنمىفاو رصق منا
 ثوكي التوملاوةا.لا نأ دقتعملا
 نمئ هلل صدعال هنا هننارب دعتنالا

 منال ل يقوفسالا ن٠ عونلا اذه
 مهئاوحخا ىلا ةجشلاهذهاوقلأ اذا
 نواملا لان اذاةداهملا نعاوطبشت
 نوغاتفملا كئلوأ ىب ةماغداهملا ىف

 دارملال.ةوةماد-لاو ةبسمللاىف

 باوفاوأراذا ةمايقلامول مهرس

 مهني هدد دو هقملاىلسف و نيدهاحجلا

 هللا ل_ءأامدعبمهتيش ير ورن نع

 نأ ضر ١" لفرا مالطب نيمو ا

 ريكس قفوهداهتحاو مهدد

 قيضو مم وأف ىسقي تاهشلا

 هريخلا ف كل ذ|نوءةيف مهرورسص

 قلعتمنأ ىناثلاه> ولاه ةرسحلاو
 ةراشاكلذو اونوكنال هلود ماللا

 ارنوكتالىأ ىسهنلا هيلعلدامىلا

 ءافمن ا أكن الا كلذمّنا لعسا ملأ

 مهنغل اك نال ةرسح مهلثم وتوك
 مهمغبا متودقتعي ون رول اوةباهف

 درتبعو ىسح هللاوم_ طر غب 5

 يأ مهتلاقم نعباوجو مهتلاهمل
 ى دقق هل قامدلاوهد.ب الا

 مسقملا ثعو ىزاغلاو را
 قلتي نأ فاكملا ىلعف دعاااو

 ةعقع لعأ هللاق لاثتمالابهصاوأ

 ىل_ءالار وءالاىرخ الو ولاود>الا

 ةنارلاو ضد ومما اودب 5 قذو

 34 ذااغنع هل ق_اخارسنم لك و

 عضوم فام هن ومدنعلاق هناد.لولا
 اذان اهودْرعطو هن برم همقوال اريش

 نيعآ تمانالف ريعلا ت دوعأك ثومأ

 .قوم عامصششلا مهلاثمأ ىفوعانبملا
 متالوةب ىلع تاكو قامنا.حلاو

 شارف ىلءتومنمنوهأ ف.سلاب هب رض لاله دس ىسشن ىذلاواوت واوان"
 الفريصبنواج#تا؟ هنلاونالذخلاو كل ثااةلاظب هئادع' بولق تبعو: اهرعلاو نيسغبلارونبءئابلوأ بولق تحي هللاودارمل' نوكي تاز وجو
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 ”اهثاماماندن ء اوناك ولم مناوحالمهلوق ف نيرفاكلابذك الهنا مهلاديعونوكي واورغكن يذالزيمضلاف ةبرغل ىلعأرق نمو مهلئماونو كيت

 هللا ليبس ف ملة قنغلو هلو ةبهسيف مهيغرهذع عسبطلا ارغنيوداهملا نءدعاعتلا سس هال )ا ١ 3 مهتم ملوك نع نينمؤم ا ىمنواول قامو

 سرا تتخذ أ 1212020[ |1010 2 2 2021

 هن رغغم نمش هللا نمةرغغا مموأ
 م'الافنوعمح ا مرب_تهتجرو

 مالت.ناثلاو ةئطوااىهىلوالا
 0 ' الاىفاذكوردقملامسقلا بارح

 فتوماولتغلا نأ ىنعملاو ىرخالا

 كلذناللوصخلام رالريغ رغساا

 هنأ لس نئاورغسلابالردقلا طونم
 تلحس وهز ةغما بةعشست هناق مرال

 ا تاو

 اونو* مولا مفاموايندلا نمنوعم <
 عالنت نم ريسخ سابعنبا نعو
 ءاملايأر و نمو ءارج ةمهذض رالا

 هنوعم << ىذأانالراغكالريمذلاو

 لال_لا باي نمنوكيدق ا.ندلا ف
 بسح ىلءدرووأ ارب دعب ىذلا

 مهل تاربخ مولاومأ نا مهدق تعم

 اريسخ ةجرلاو ةرذغماتناكامناو

 عم ىذا ل ملا نال لاملان ٠
 لسقهم>اص توعدق دغااىل>ال

 ىىبالل لا لعلفتءم تاودغلا
 ىلءواريسأ مصأ ريمأ نمهكفدغلا
 هيحاصءاهنولادلا ءاعب ردع

 وأ ضم نماع: ام لعلذدغلا ىلا

 رب دعو هب عاغتنالا نع ءعنع فوخ

 هيوشمابتدإ'تاذلف عئاملامدسع

 راضا اية وأ_اهعفانمو مال لاي

 بئاوشلانع !مئاغسصرب دعب و
 عاطقنالاول دزلا نسم اهلدالف
 قبأوىؤضأو قص ةرخ 3. 0

 ىأوةملةعلااهعفاتمام-الو ق و

 هبقيتةذل؛ راجلا عافتنال ةيسسن
 نيب رقملاةكتالملا جاهتباىلا هيذيذف

 مهغرؤ ميلع هزعلاراونأ كارما
 متفوأم-مئاولاةفرخا آعو ِءث

 نال.ةهن 0 نو رشحت هلناىلال

 نعرارت>الا 00 مكر
 كربغلا متاذإن وكف هل مالته 7 رعفة لاح اوةسسإل اةسدسخلاتاذللا عمابن دلاىفلئالقام انآ مش لتغناوأ توما

 يي
 ا

 حا رآلان ءاهمفاوناصأ ىبعن لضفواودعا ماوي « ممم رمد ,ةاعب ىبعن هللا ن مةمعنب رسالاءا رجح ىلا

 الو مس هو دع نم هور كما عممهلذب مل نعل هس م سمس مل وبنك اعنا بورا نا

 نمهيلامهاعدامىلا هوس روهعابت او كلذم هلع هتلااوضرأ مخاكلذ. ىنعنهللاناوضراوعبتاوىذأ

 0 مودعب رص مهماعل اوطوناس>ا اوذهلبا او عل 1 ماع لذذ وذ هللأو مهتعاط وو دغلاسعأ عاب |

 1 ؟نمدنع دعب مقيرمت لعو مسح ضازو كال ذريغومهملاو ةركلاياومهدق اوناك

 ندع كلذلات نمرك ذ د ليوا دلال هأ نمةعاجلاق كلذىفانلة ىذااو وهّعل نم هيلع

 لضفوهللا نم ةمعتبا اوبلقناف دهام نع مدن ىنأ نب انع ىسنع نع مصاعولأ انث لاقورعنيدمخ

 نعجادع . ىبث لاقني_سحلا انث لاهساقلا انشد رحالاوةراصتاا نماوناصأ ام لضغلاولاق

 2 هليأ٠ نءةمعنباوءلعناو لود كلذواوعاسأم ىودسلااو ةذاو لاقدها نعم رح نبا

 «رعوموعاوباصل ضو قل نمنمعن عسيلان ءاوناصأ ام < رحب (لاقزحالاوةرادعن 0 نماوداصأأم

 هللا ىلص ىلا ةعاط لاه هنيانا اوضر أوعمل اور ىلءش لاق : مهسسع) هلوةو لاق دح؟هبقمهعزانب ال

 نمم#ءفرصامل 0 ايوان عتلس انث لاقديجما اندص لودبلع
 نانعهسأنعىأ ىن' لاقىع ىتث لاقىأ ىنث لاقدعشند# ا مهودعتاقل
 ءوسمهسسك مل لضفو هللا نم ةمعنباو ءلقناقدح؟ م-هْذوا لوم م>احاوغتباوهّنلااوءاطأ لاق سابع

 ىرسلا نع ط ايسأ انث لاقدجلأ انث لاهد# انمخص مظعلخذذوذهللاوهاناوذر اوعشاو

 امماوءاثب امهاردردس ىرغصلا رد. ةوزرغىلاعب رخنيح ىتعب لسوهيلع هللا ىلص هللالوسر ىطعأ لاق

 اوعبتاو ءوسمهسسع ل ضفوهللان ءةهعئباويلقناف هنلالوق كل ذف :راكتاون اصاقردب مسوم نم

 هود ل وان قلوغلا ل ٌةلاءوسلاوةراعتلاف لضفلاامأوةم ذاعلاى .هفةمعااامأهنناناوض

 نانونمؤملا .ميأك- !لاهىذلااءاهرك ذىلاعت كلذ ىنعب ( هاب 0-00 ثلا "1ذا)

 نءءاو ةأىلعهاعلأ ناطيشلا لعفنمكملا مهريسوكودعع ومحو فوفل اوعجدو سانلا

 اونبحتو مهومهرتل شد ا 1 فال نك 1 0 ْتالْذ لاق

 فو ناطيسملا م اذاءا هل أود ةدامق نعدمعس ب لاقدب زي دك لاقرمدد انئثص مك مع

 نيسسحلا انث لاف مسالا انيدص رفاكلاب نمؤملا بهرب ورفاكلاب نمؤملا لاو فوخي هءاملوأ

 نيذم .زا'فوخيلاقهءايلوأ فو ناط.. ا و و 6-0 لاق

 نما نعت هس. نع أ ىث لاةىع ىلا لاقى أ ّىع لاودعسنب دم ود راغكلاب

 نبا سدح .هئاياواب نينمؤملا فو ناطيكلالوقي هءاياوأ فوخناط.شلامم-اذاغا سابع
 دبع نمر غنلا ىعيطه لاك ئاو أ ىأ هءاما دا فوخي ناطيشلا كك اذاغا قدس ان !نعةأسانث لاق دمج
 هءايلوأ فو موهاو :ًىلعناط ثلا قل امواولاقامملسو ديل هنناىلسهتلالوسرل اولاف نيذلا سبقلا

 ماس نعش: رةىومريشب نبئايغنعدبعمن ىلعانريخأ لاق سنول مدع هئابلوابمكبهرب ىأ
 كلذ ىنعمنورخ 7 لاقو هام اداب كفوذملاقهءااوأ فوخيناطم ثلا اذا_ءاهلوةىففسطفالا

 انثع كلذلاةنمرك ذءوفاذقف كسغن أ ف نوقف انملا هيأ نيكرسشملامأ ماظع ناطبثلامكلذاسمنا
 نيغفانملا نيعأ ىف مهمظعونيكرسثملا مارك ذلاقىدسلان ءطامسأ انث لاقدجأ انث لادم

 لئاق لاق ناف م-منوذاذفنكرود-صىف ةءان .لوأ مظعت ءابلوأ فوخي ناط» اط.كلا مدذامنالاقف

 فوكعمت الواب مك-ةوخي ءانعمتاكت ا ل ةهءالوأ تاط.ثلا فوخي لهوهءاماوأ فوخي ل قه: كو

 امناو رذنءالسأبلان 1 !ىءعاديدشاساب رذنمل هلو هريظن كلذ لى هءابلوأ

 ردن

 ىلءىلل:ءلامدقامغاو ةيدنعلا مام ىهوتاسردلا ىلعأىل مثل هرهنن' نيد لاملاوسغنا|متلذب وةبناغلا تاذأأ نع رع ووعي تاع



 هلدسيف لتةااوداهملا ل ضفناربل تةيس والاب لا نالوألضفأو هام ىلع ماما عدل يناثلا ف مكعورلوالاةب الا ىفتوملا ا

 هحوىان هلا مهلك ثالخ1ن ارم نان اممأ )ا | هز تقيس. ,ناملاو ل ةلاوهوامندلا توقراغ نيذلا ندهاجلا لاحن مسيلغالا اوهام مدقف ٠
 اسال سها وا ع 11 اا فر 010101010711111 را

 لوةك«ءالوأ سائلا فوك كلذ عملو ةرصملا لهأ نمت رعلا ل هأ ضعب ناكذقو 4ر ردن

 فذ ا معن وهىععناشلاو سكي ووهاردلا ىطعن وهلئاقلا

 مولعم محار الى عل وه لد ءاَعلالوةىف مهار دلا تالء مشع كلل ذهيشىذلا سدلو هنعءانغت الا كلذ

 ءاماوالان مامدو مالي نيفوحم ءاملوأ فوخ هلوقىءاملوالا كل ذك س داو مهاردلا ى هىطعملا نا

 لوقي (نين :.ةمرتنكت انوفامو مهوفافتالفإ) هلوةلي وان فلوقلا ف اهرتفاءاذلف مهريغل

 ىاباوك_ةعاط عم مهعجاوبه رثالو مه سمأ !ءنمظع. الو نيكحرشا انونمؤ اا هيأاوناذت الف

 فوصعتنأاو هن اوتوثاخن كل رعطأ او ومو لايك لغكتم فاوىرمأ نسبت اوىنووعط 1

 نأ ىلا عج نودو نيكرم ات ولا نيذموم متنكثااو ؟- هتف ىرمأا اوةناحو

 الو) هلوق لد أنا قلوعلا ٍّق ىد عند هيصة ديس تساس

 رقكدجاب تل ركالو هؤانت لحل وشي (ًاشمننااورض. نا مارغكسلا ف نوعراس نذلا كنزع

 قوهتعراسعهللااو رمذ» نأ مسمئاف قاغنلا لهأ نم م مماقعأ ” عنب دنررفكلاا ف وعراسي نذل

 ريغ :رغكلاىلا ههتعرا سمكا ذكوهتعفانب ن 5 مناعالولاا دعرا سول عهتراسمنأأك أ 1 ةكلا

 هل وق قدهاحت نع عت كأن انعىسعي نعمداعوبأ ا لاقورعرم دج ٠ ل و 5

 نع لع ليحل 0 رص 0 قي 00 ال 9 2

 ع ا مث لدتا دن ىرعب سا الاقفال يرسم

 ريخأ مم هم هيقا وعرا بق مهلذحن كال ذلذ هرخ ل نيذا'ءالؤولاظح

 ئءالاقوراذا'باذعكلذو ة هرخ " الاف رماظم باذعم-عاهرخ ابو ماوه رحاتم مادو حا

 قاظح مهل لع النأ هنيادب رب قعحا نبا ن ءةلم ثا لاقد.ج نءا 0 اعكلدذف قدح ء|

 نأ كذاب ناكل ااو رتشانغذلانا) هل و5 لب وأنأ ىلوقلا ُق مهلاعأ طبحي نأ ةرخ كلا

 هيلع هللا ىلص هيدن ىلا مدقت نذل نيس تنفانلا هانئ لج كالذي ىنعي ( ملأ ب اذعمهلوأش هللا او رد

 اوعاتيانيذلاءالو هنا مسوءلعمتلا له يبذل لاةفر ةكملاىلا م معرا سم هنز الن أ مومف ل سو

 نهاضوع هل اوسر قهنلاب , رغكلاباوضر وهف مسولوخددعب مهئاعانعاودنراف مماعاب رفكملا

 مماحتأب مهسفن كلذ. تورمض» امنا لد ًايشم-مناعانع ار هر ااو ل

 مون مبا امو هلوق نمت ان (الاهذ_ مهو دك ل>هناث حام اوهناهل ليقالامهنناناةءن ماها كلذ

 مهر ومأ ىف <: لا عاطمنال او نيدكبلا شراع ا لح تن كابعلا ' الاهذ دىلاهّنبانذامف ناعجلا ىلا

 امم عمبو هني دءادع ًاومئادعأ داهج ف اهببغر وقل رئاس نم هري_غنودهدحوارصان ةباضرلاو

 نلف هلدح نمناوهداحوهغلا نم عج اععج ًاولو لارا ع نآفهرمص: :ةيلونمنا مهل عاو مهب وأق

 نان ءةلس انث لاورج نا انئص اكهؤارصنو هنا اوعاترتك لوءرساعل رموأت هرمعت»

 ح-جومىأ ممل ًاباذعمهلوا. :ثدنلااو رضضد نلنيفانملاىآناعالاب ر ةكدلا اورتشانيذلا ناقد .|

 نوةفانملا, هلاو دهاكت نع مه < ىنأ نا نعى سع نع ماعونأ اذث .لافو ربع نم لنج ئندص

 اودادزيل مهل ىلغامنا مهسفنالربحخ مهل ىلئامغااو ر فكن يذلا نيسحتالو) هلوقلب وانا لوقلا
 نم هيءاحامو هلوسر وهنلاب اورغك نمذلا نات الودرك ذىلاعت كلذي ىب_عب (نيومباذعم ولوامتا

 لد هلوق هنمولحالا ىف ءاسنالاورمعلا ف هل اط الاءالمالاب تعي ووهسشت اريح مهلانمالما نا هادم

 َّن اولملاو رهدلاهسفنالا اوان سثءاعوالد وط تشعل 3 قفدحمو الب وطامخ. -ىًآايامىفرع هاوموانت

 كاغلا اجا وامثدلا اودراعب

 ازهلوتوملامهلكق لخلا لاو ىلع
 عاونأ مييلاقالطا لتقلا قط ًاريسلا

 هنلاىلال هلوق ىفو اهلك لتقلا
 راجلا دقت اهنم فئاطل نو رمش

 م مئاورصحلا ةدافال ىلعسغل اىلع

 مدخالهناو هري_غىل انو رمش ال

 ابهتموهلالامو.لا كلذ ىف د_>ال
 ىلع ديلرك ذلاب هّنلا مما صصخت

 لعب ةلالدإو هنرهفلاو فطألا لاك

 د_ءولاع اون مظعأ ف طالال اد

 عاونأ يا ىلعءتل الدلو

 ديكوتلا ماللادا اهتمود سبع ولا

 00 رااف ى 3

 0 ها زاحنا ةمكسارم 35

 ىلعالب وعنل 0000 رسم
 وههنانملوقعلا قزوكم وهام

 ىلعةردقالد_فعوْئد ب ىذلا
 فاضأ هنااهتموهريغدح ال ةداعالا

 ءايدحأ مما لعمل هريغ ىلا هرم

 00 اوماوأاوناك

 لكلا بطاخهنا اهنمو
 وأقل م ملاظا اولوتةملاو لتاغلا
 طاس ىف مهلكدهاهلاو دسعاقلاو

 توفوقوم ءاضّةلاءاضفو لدعلا

 نين لا ىرك ذىلاعت هنا ملعا و

 لوالاف همل ارم اوةجسرلاو ةرغغملا
 هياةعنءافوحنهدبعن نمىلا ةراشأ

 قاعمط هدبعت نمىلا# راشاىاثلاو

 هديعن نمىلا 8 راشاثل ثلاو هبآون

 رتشحلا لهأ م عذةدامعلاقك - . هنال

 هباقعةهلازاىلاالو هاون ىلا الهنا ىلا

 نأ ىورب قسنلااذسه نس امو
 ماوقايوم ل -رعيلع هلا ىلص ىسدع
 , مههودوت درغصاو م نادبأ تف

0 

 مهاعمأ ًارذني رح ” ايرم مت هباذع 0 مسا الناب رك ًاوهلاةفهناراذعىةةاولاةفنوملطت اذاملاةفةعاطلاءام» مهلغىأر رود

 اولاقف ربك آةددوبعلا ءاع. «مهملعىأ اروسااث موق لص م هنجحر معنعنأ نممرك ًاوهلاقفةجرلاوةن+لابلطت اولاةفمهل أ فران 1



لا ىف ىضاَعلا لاقنوةحمل نوديعتملاونوصاخلاد..علا نأ لاَعف ةمغرأ ود ”ءهرلاله دسع ن<ةوانهلا ةنالهرامعت
 نسال لوثملا نأ ىلع لملدثد“ ا

 نا هنا دجس هز مث مث معالا ىلعصخخالا ف طع هئك- اوالتاو هسفن لعئلل ( | 11( كلوا نمرأ م منعلو هل اوذ تاك الاوثتمع

 ىف مهعفت امىلا ةمرقتملاّ ار الا ك0 ااا ا

 هاج ن«ناكو مهذاعمو ميشاعم

 لغلاف دازو معاغعءناكلذ

 ىل- لوسرلا حدمناب ناسحالاو
 كلر نيب مس ودبل عدللا

 ىورمهماز هاف مسهلع ظيلغتلا
 ىنلاىلع تلخن د نامنءةسانا

 ىص ىننا!ناكو مسوعيلع هللا ىلض
 حالسا نال سغن ىلعو لسوعيلع هلل

 هلئاو امأ تا مءىل_فام تلاّعف

 ىلعاهللاعف موقلا م“الأ هنودحتال

 مو-بلارامذلا صف نامع ناالآ
 0 .اءهها ىلصهللا لوسر لاعف

 جاو اوز آى امعأ ذئنم-لاه هنا ىورهم

 لخدالوب اونا نأ ناواالل

 لاق ناىلعداز ا

 لاق هنأ نعود ضل رعاجف ميهددَعل

 اذاف دول دلاولالحعم كان |امنا

 ليق:سالفطئاغلا ىلا رح بهذ
 هلباىلصلاهو اهزدتسالو هِليَعلا

 نمهنناىلابحأ لحالإو هيلع

 ضغب أل هجالو هقفرو ماما اح
 املذهةرخو ماما لهح نم هلباىلا

 نيملاعلا ماما لسوهيلعهنلا ىلصناك
 ال>._هرثك آنوكي نأ حو

 نم مرغلانالاقلخت ممم سحأو

 مثيال فيلاكتلا مازتلاوهو ةئعبلا
 تنكسوءبلاةمالا سولو تااماذاالا

 ةقفشلاراث آهف اوأرو هيدا مهسوبفن

 نعو:عهصتلاتارامأو ةباصألا ضعب
 لكنا قا: نس دعا لاه هنا

 أن ءاولتف نيكرسشم انك ناس>الا

 اذهب اسسوميلعدنلاىلسمقاءلوسر
 تاقثل ةهفدتارغلاب و دل نيدلا

 انك افانلع فيلاكتشلا هذ
 قانا اعدمتكلو مالسالا ىف لحد

 119019151919902 10131 تحسس همس ب م يبوس ب تم ونوم يس وح مج نوح نجوما ةوكنبا دا سس رج جب تل وي وت وج مص ومص ويوم وصح مس حس وبوس

 لاه تلكو نيدلا اذه مناىلا قفرلا لد - ىلع ةماكدعبةملك اهءا اردامانلم قناع اا ةوالحا راها قالفةدحا 9

 ناولملاىلبلاباهلعلمأ » ناعبسلاب ىحلارايدانالا لبقمنب سلوق ءذمو راما اوىملإلا
 ريخ مسهل ىلغاغأاو رغكن يذلا نب سالو هلوقةءا ارقفءارقا|تغاتحخادقورا عااو ليلا ن اولملا, نعي

 نمت غصو ىذا ىنعملا ىلعاما هلو نمفلالا تشب وعام 10يوم اال مه-ةنال

 نيذلاد جنا, نيسحتالو ىععامانمفلالا معباضي اامناو ءاثلار نمسح الو ٠:نورخ" 1 ارقو هل وان

 ةءارقىفاسغا هلوق نمفلالات تن هلحأ ع نسينا ان قئاف لاف اف هشنالرمش ل ىلفامنا او رغك
 مكلذىناهتاعأاذاو اور هك نيذلا فن يسكت تاعأدةفءاتلاب رق اذا كلذ نا تاعءرقوءاتلاب ١ أرق نم

 قىباوصلاامأ لمقابسمن نيثيشف لهب لماعاهف لمسعباغااسغأ نال ا ىلع عمت نأاها زك

 تثرقاذانيسع نالءاّدلاب نيسع تئرقاذانارمس5برعلا مالك مفورعملا مالك_لاهحو وةدرعلا

 ارق 5نمنا نط ىنكلو ناىفام-تبصن دقو لمعت ن زرحيالف اور فكن يذلا تيصادسق هاف ءا لأ

 ىنعمنأ ىلادصق هناك اسعأ ىلءني_سترب ركدارااءاامغأ نمفلالا تفويت ىف ءاتلاب كلذ

 لهفه انث لج لاقاك مهسفن الربحت مهل ىلغاسغ أ ني_سحتالاور فكن ءذلا تنأ اد انني سدتالو مالكلا

 ةتغب مهتان نآالانورظني لهةعاسااالا نورظني لهلب وامن ةتغب مس مئات نأةعاسلاالا نورافتب
 كلذىفةءارقلا نمراوصلاو لبق ةدوامررعلامالكهج وفة رعلا ىفارثاحاهو ناك نا او كلْذو

 نابسملا ىنعم ىلءامغ أن مفلالا غب ونب < نمءالاب اور فكن يذلا نيسحتالو رد نمةءارقان دنع

 تلطت ىهوهنذ هإ] ءئشب لغد مدح ني_س< نالابصناغاىف لمعتمت ممهريغنوداورغك نذل

 ا ارهلا نا ىلع كلذ لدف ىلوالااىغ ا نمىلالا تف ىلع ءا 000 ا لو نيد وصمم

 هيل ءءازقلا نمعاسجاب ءادتبالا ىلعرم هبكملاف ةيئاثلا غافل اامأ وانغصواملءاملاب نيسحت ىف ةدهرصأا
 اوبستكسحي لوةبامااودادزيلاهامطنف مهلاج ارجونامعاامتااودادزبل مهل ىلغاما هلوق 1 4

 ةرخ الا ىف هل اور ودهللاب او رزقك نيذلاءا وهاولوعب : نيهم بادعوهل و رثكسو مه مان | دادرتف ىصاعملا

 نعرلادبع انث .لافراشب نيد# امص رئالاءا- كلذ اناتامو وةلذمةن.وم مهلهب وقع

 الاةرحافالو هرب سغن نماههنناد علاق لاق دوسالا ن ع ةعب+ نعش عالا نعن امس 2 لاو

 اهعااودادزبل مهل ىلكاعا مهسفنالريخ مهل ىلغاءًاورغك نيذإ! ني_سدئالوأر قو اهلريح توملاو

 ني زرتها ناكام) هلوذ لد وان ىفلوقلا و رار الريح هللا دنعامو هننادنع ع نءالزثار فو

 عيبا تاعي تواارج !هلباناك ام هلوقب ىنعد (يببطلا نمتييطنازبع ديل متن امىلع

 نم ثييحازيعىت-اذه نمازهى ,رعبالف قفا اب عك« نمّؤا سايل نمد مثن ا امىلع نينمْوملا

 هذ او نمرغكللل ارسل قفانملاوهوثي من اريع ىتح كل ذب ىنعي بيطلا
 لبا فلتخاو مهلاوهحو رخدت ودعل اءاقل دنعد#>أ مول مهيب زيماكرابتحنالاو نمحلاب تامعالا

 دج كلذ لاه نم 0 امل اوقىل*م هف مهطعب لاف دن دات سنا وفا دبإ او سوال

 وذيل هقاناك اسما لوت فدهاجتنع بدن نأ نبننعوسدعن ءمماءونأ ىن لاقورعزبد#
 اما نمؤملانمقفانملادحأم ول مب زيملاق برطلا نمث يبخل اربع : ىتجء.لع متن ام ىلع نينمؤملا
 هياءمتن أ ام ىلع ني نموا ارذملهننانأك امي رجئب|نعجاقت ىنث لاهنيسحلا انث. لاق مسالا
 لاف ع رح نب لاف بذاك نم هناعاي : :داصلا نيب لوقيجي رج نب لاق بءاطلا نمثددجلا ربع يب
 نبا نعةلس ام لاقد جنا + ص نموملا نعقفانملاضعن نع مهضعب زيمدحأ مول دها ع

 لاقو قفانملاى؟بيطلا نمثيب حازب ىتح هسيلعملن أم ىلع ن يعم مواارد !هنياناك اموسعما

 0 انئص ثكاذلاقنهرك ذ داههلاو ةرعسولاب رفاكلا نم منموم اريع ىتح اذ ىنعم نورخ

هاك ةضرالابدا اوان أ لعب هناقيئادملاءءلع تناهردغلا ىف هتبارس 1000 رشلاهزه
 نأ عيفةرهلالا بابسالا ىلإ هدد دما



 هذ به نم فرنش ىهىنلا تاءئاحو لاوس سناب م/بولطم هل لص اذاو ب ذغب ل لب ولطمهتافاذا مزحالذردسلا مفديالرذحلا
 نوكفاجلاطمن مئدتاوذ باس )ع ا17) ىلع تضعي : الوا ما م.طوامتاذل نم'ئمش باط ىفملاعلا اذه ىفاد-أ عزان الو تايئامسجلا

 010 حا اس هاا 1167م وللا ل: ٠1 7 ل تلا للامم لعاب انا
 ة0ا ا ا  ا اة

 رافكلا ىنعي هياء متن أ ام ىله نين هوما ارذ!هلناناك امهلوقةداتق نعدمعس انث لاق ديزب انث لاق 0

 ىفممنيب زيع بطلا نمثيبحلاازيع تح ةلالضلا نمهيلع متن امىلعني_فمؤملا عد. هللا نكيمل لود
 ةرعسولاوذاهجلا

 | تااولاق بيطلا نمثيدحلت اريك ىّتح هيلع متن ااه ىلءنيذمؤملا ارذءاهللا ناك امىدسلان ع طامسأ :انث

 2 .اعمتنأامىلعْنينمُؤ جاارذبل للاناك امهنبالزئاؤر اك نمو هللأب نمو مو :نءانرميضلف غذا ونخ رايس

 نال ةب' الالب وأب ىو لرالا ليبواتااورفاكسلا نم نموا ب رخي ىتتبرطلا نمثل تازيع ىح
 فن وكت :تاباهنمهشأ امن توك ناب امنوكسف اهتقايسفهذ هو ن.ةفاملارك ذىفاهلل تانآآلا

 نم هلسرنم ىبتح هللا نكسذو ببغلا ىلع يعلطيل هنا ناك امو) هلوقىل, وان فلوقلا و مهريغ

 اذ لاق نيسالا نيدمحخ هي اني دص امعمهضع.لاقف كلذلب وان ىف لب واثلا له فلتخا 07

 علطيل هللا ناك اموب.غلا ىلع وكعلطل هللاناك امو ىدسلانع طاب_سأ انث لاق لضفملا نبدأ
 ادي لاق دمج نء اهي 0 ره اعنورخ 1 لاقو ال اوسر هله« هايتجا هنن نكلوس ءغلا ىلعا رمت

 بلع لحن دياماو رذخل هيكل !ينأدي رباعفىأ ب.غاا ىلع كعلط ! هللا ناك امو قا نب نعد
 ىلع معلطل هللا ناك امو هل وأني كلذ فلا اوقالاىلو او هلعإ ءاشن نم هل سر نه ىلا نكساوهبف
 زيماكءالتدالاو نحب مهندب زيع هنكسلو رفاكسلاو قفانملا نءمسهنمنمؤملا اوف رق دبع واق رئاعذ
 مسهرفاكو مهتمؤماوفرعت تحن هلا فو:ص نم كلذهشأ امو هودعداهودحأأ مول ءاس ايلاب مهيب

 رثاحىفام ضعب ىلع هعلط ف هيفطص ةءاش نم هل- رنمىت< هر هحخملاعت هنأ ريغ مهعف انمو

 ىلأن ب انعىسعنعمماءونأ انث لاقورعْزبد# انيثاص .اكمتلاسر وهيلا ثا ذهمجول مهضعب

 10 واتلاازهانلد امنا وه سفم امهصاخ لاق ءاشم نءهإس رنه" "< هليا نكسل و هلو ف دهان نع تو

 قره. ىتح ندريسغب ىنعب هدامع لات ريغ هنا رك ذىلا عت هلنا نمريخاهؤادّسس اهب الار. وان ىلوأ

 ناكةسغلا ىلعك ءاطدل هّلثاناك امو هلوقب كلذ بةعمت مهنا غن لهأو مهرذاكو مهنمؤم نم ءالت ءالاب

 رباه لذ ىلوىذاان اىلعة هذا وهلالد رفاك_ل ارش ةكوقفانملا اغت هلياراوط ا ةّدص نم هيام

 نمالا مسهتعت هيزب ريغ هنأر ؟ ذىذلامالا مهرب / ارم نط أب نم مم 6ع ىف امىلعم_ععلطدل ع نكي هنأ

 اوةماواونمؤ:تاو هل_سر وهللاباوذم اه ) هلوق لد وان ىفل وعلا < رول 7
 ىملعن ىلسرو نم هكمدتحا ع نماوقدسصت ناواونموت ناو هلوةثهؤا هت ىل> كلذ. ىنعب (مظعرجأ لف

 اهف ول سوميل عما ىل_سدمج عينت هيو أ ف هتعاطب كرا راوقد او مك-:منيةفاذملا ىلعهتعلطأو
 نما يي دع ا؟ملظعب 8 3 ءاقتاو مكس :اعانمكلذب مك افلوقب ميظعرحأ < افزع 1 امن

 اون ودواوعجرت ىأاوقش واونمؤن تاو هلوسر وهللاباو:م اهقح+انبانعذاسس انث لاق ديج
 وه هلضذ ع نمهنيام هان 1 امبنولخي نيذلانبسحتالو ) هلوق لد وان فلولا و يق ريانا كلذ

 الو يارعلارؤاخلا ليبحأ نمزعابج هأرَعف تدب ايت ءارعل تعابعل ( مهلا ارموه لد مها اريج

 ىف . رعلا له فاد امم م ءاتلاب نع سهتالو رج ةعاجهئأر هو نب سك نمءأم لاب نولي نيذلا نمد

 فتكا مهلاري سوه للا نول: لاني سال كلذ ىنعمةف ع لاىوحن ضعن لة كلذ لد وايت

 لاهوداع وهو + بمواد تر رمق دي رح او هيدر رسف نالف مدق لون م لغاان ع منولذ» درك لت
 اري_دوه لذ 3 نءهننامهان ١ اعنولذ : نيذلا نم سالو هلوق.دارأ اع اةرصبلا لهأ ىوع ضب

 هناللخلاوهو هينايسملاهيلعمقوأ ىذلا مسالا لاف مهلاريجخوهلخلانيسكتالمولرسشوهلب مهل

 05 ةداّتف نعرمع ءانريخ لاق فاز رلاديعانربسخا لاق ىف نسحلا امن ص

 غم شعلابيط قاما نسمح
 مسومبلعملا لاس تاكا اوناكلا

 هير ظذلا نيتو لا قرشلا لك ١

 مراك ميل ثسدقو ةءلمعلاو
 لك آنوكب نأ بجو ىالبصتالا

 .هللا ل :ذذ نمكلذواقاد ساذلا

 ة>رامف لافاكساناا ىلعهتجرو

 .ديكوتلل ةديرطام ومها تنلهللانم

 لس ىلاراظنالفاهتداب زب مكسحلاامأ
 اهدعباهثرجلا رحل عوييعملا

 امدافاامأو ةحجرمفلاق هن أكف

 فرحةداز اتعرف ديرو لا

 نأ مهضعب زو>والصأ هدف ةدئافال
 ربدقتل اوبممتالة ب ءماهشتسان 0ك

 هعنر 000 همر ىامق

 دودةلاوىاودلا نالهتانم ةجر
 الفىلاعتهننا لعشباهلكتادارالاو

 وهالا مي>رالو هلالاةةيقملا,ةجر

 دنفقتس :هناقءاوس م>ر لك نال
 باقعل !نم فو1ناك اضوعدتج 1
 وأ ءانثلاوأ باو-ثكا ىفعمطلاوأ
 ةيجوأ ع.مط ةقركل ذ ىلع هلمح

 صا ارغالا نمكلذ ريغىلاةملصع و

 مث نل هريغىلع قلخلاةجراضرأو
 9 ومدعنالاو وح .رمااهم عمتي نلو

روا_ىسلا نايسالارثاس
 ةمالس نمه

 د اعارالاةج رالف اه ريغو ءاضعالا

 مدارلا شاح ىلعهطب رهعبف ولو هيأ

 نأ نين مث موسما لاح هطمسضو
 لاقف ىهام«يناح ني ىف ةمكحلا

 هل_صاو قاذلا“ ئىساظنتنكواو

 رسكلاي ل>را,تظاظفر ذك امامذ

 ثا ع هنسافتاقلا ظء.اغ ةطاطف

 امعلاوةةرلابجو دن نءاسال

 ان ةاوقرغنل كآوحنم 5-0
 0 لآ
 تنل ا نمتجرا- مقل 3 . الالل جنم م(موُكنانساىأ لاو هنناضذغةن اللاب وماما ضف هذمو قدرهم كلا يلع لدي

 مهنمناك امد اهبسءابح و كبنمبه اوضةنالكل ذ ىلعةمالملاب مههفاشن باقلا ا اظ.1ءاظف تنك ولوم ارمالا دعب كيلا اوداع نيجدح ا مر مهبل



 1 ا الب : 7 20 1 1 يف
/ 

0 
0 

 ةاناخلاز ساهل اوهللاى ,وةح نم ق>لامهاىلاٌض خب اذار ر وعاماقف :رلا ونيالا نأ ىه م ةفكدانهه دمهفو كبف وذغلا عمط» امم كلذن اكشف

 ونمو *.5 نا هللانيدىف:فأرام مم ندا الوانزلا مد ةماق افلاقومهماع ظاغاو (118) نيّعفان !اوراغكسلادهاس ىب: !!اهيأاب لوقف

 ىلع ةلذأ هل مورخ .ًالامويلاوهللاو
 ءادشأ ن رفاكلا ىلعةزرعأ نينمؤملا

 مالا نمو عضوم ىف نيل ىلعح دملا
 جتفلا لبق نق غن نم نم ىو: "ببال هاوقف نمنا ةرمصبلا لهأ نم هلوقان يملأ ةركنأ ةلضغلا تورت ةاقافلا
 نماف.كذ مهتالاسو مهلزانم ىف غلا لبقن مقغنأن موك نمىوتسال مالكلا ىنعمو عج ومسح ؛ م لك لامعتسا وهو طسولاف

 ل شل لا حا 1 اهينولذ نيذلا نب سحتال هلوق ىف لاو فتكملوالاف فا ادنعب ن ءقفنأ

 هال فلا دعب نمق ني مندل مول ترهل لبقن مق !ْند 1 :مىوتساللاف اذهن 8

 نمضعء.لاقو مهانعدق هنأ ىلع هله سم ءف ناك دعب نا ءاوعقت : نما نمةحردم امنع كئاوأ لافالا

 1 ارفالا ىف طناوهعسذ ف

 دئاعمهلا ريخو لذلادئاعوهنال وذل ماع ءمافام مالك! ىفوالا ف ذل هنأ يغ وذ كت مها لثملا ا امر رغتلاو

 ذاان_هولاق للان منول هلوقب ىنتك اوني ؟-امهابق نا ىلءنادث اعلانازهلددٌةفءا_سالا قعتفارمالو طرت ستفاوأد ٠ نكنال

 -1 للا نم نولخ» نذلاب تك ادقو نيذلا دعب لخلاف ءاملاب ىرقاذاو نيذلا لبق لضأ اف ءان ابكر ١ ةلاسم ىف | الاي :رعاشالا تكدعاو

 فالحل اهيفسلاو فلاخو د هيلاىرحهيقسلاىسمئاذا رعاشلا لاق ا نسح نا كنوز هانا

 ىلوأو لعل نم نواح: نيذلاب ىفتك ا كل ذكمغسلاب غسل ا نمسا ندلالا راه سس ناك امناو للا عمال

 نيسسعالو ل واتنءاتلاب نواخ» نيذلانيستالوأر ند ةءا رقىدنعك لذى ناوصلاب نيتءارعاا ىتماع هلرثعا ادع ىهوهنباةجر

 هلوةىفنأك ذالخلار 5 'لرت نم مهلاريخ وه هل ضف ن هللا مهأن أ 1 اب نواذ: يذلا لك دمججا,تنأ هلعفام كف نيفاكسملا عيج قدح

, نيذلا هلوتهمللة دق ناكذا مالك-١!ىفداص هنآ ىلع ةلالدوهلاريخخوه د 00 1
 هل نمهللأم 1 أ اى نول

 ٌىرقاذاوهنع ارب مه اًريضوه هلوة:نوك ار ءاملاب نون نيذلا نميسدتالو هلوق ظ ىنأو ناماهو نوعرف عملذ لثم

 تاكو لوزتملاةمسحلا مساوهىذلا للا ىنعمن ءىدأدت امس نواح ؛نيذلا هلوؤ ناكماتلا,كاذ د هتجرو هللا فطاذ بهل ى أو له

 8. رعلا ان ريدا كلذلف را داك فورعلا كرا راجت اكفاهلارب مهلاريحشو دهر ظ سد وءايفسصالا ئصأ نيد ”لربْشم

 0 حصفالاب سياهنكلو 0 ةلاتناكت وماني املس عل ذف نا صاصنخ انوكيالف ءابقشالا قم

 نسي عطش ةىذإا هنا قس :منوجرخالفلا اومالا نمايندلا ىفهنلا ب هاطع اب نولي ند اذهو هنباةج . 2

 نئدم انئاص ام ةرخ "الا ىفهدنعمهل ارسوه لد ا هللادذع مهلاربخوه تاردحزاا | داسا لاعذ؟ 00 "

 ٠ ءاذقد هلا مهان 11نولخ» :نذلانيسعالو ىدسلان ع ط ادسأ ايلا نانا ان لاقنيسحلا 1 دق 3 5

قغني نااواضف هلضفن مهللاوهأن 1 نيذإا مه مهأرشوه لد مهلا ريخوه هل ضف نم نا
 مومتلا ليس فاهو

 ةار وتلاىف هلال رت ام سانللاو :بي نأ اول عنيذلا دوهلا كلذ. ىعلبنورخ 1لاقو 0 . انكم ناك املك نال رعاشالا

 لاقىنأ ىث لاقدعسن دم نشرص كلذلاق نمركذ 00 سحأن م ّى و-ىفوءإعف دف فاطلالا

 اضف نما هان 1 اعنولخ» نزإانيستالو هلوق سايع نبا نعهس .1نعفأ ىنث لافىبع ىتث 1 ىزإا ند

 سانلل هونس نأ باكلاباواكم مباع لالهأ كلذذب ىنع ةماسقلا مون هباواخامنوقوام.سمىلا فاطلالادب : : 7 : 5

 نيذاانيسحتالو هلو دهاحت نع يرحب نع ياح ىث لاقنيسحلا انث لاقمساقلا انئدص بحب 0 0

 هيل راق نبط واننا كو ونرخا ناسلاو وق رادو هبمهلاق ءلضفنمدنلامهان] ام نولخعا ] 8 وكب لسياره

 هقتالؤسر رزع بداعش ةاكزلا 000 1 ل ا لا وتلا ”الا 8 اه لاق مث هنبا ع

 ندتو ريةفهنلان اولاق نذل لود مع ا 0 6-5 ءاقفلبق مهملع ةقغشللام اعادني ١ ءاضغأ نو ريقفهتلانا| 0 / 5 0 95

 ريقفهّلا نا ةاكرلاب م هاياهتلا رس ادنعا اوءزنذلادوهلا نمنيكصرشللالوقهؤان' لشمس هد 0
 ه.اعب>وأ هنا ىلع هلالد تيقعتلا

 رق اذافرتحنو مسا بلا انش نمةبسحملا نالءام !ارهنءارق نمباو هاا, ىلوأ ءاّملاب كلذ ةءار ةانلفاغاو

 نوقولعس ةؤانث لح هلوقب نع (ةمايقلا مون هياواختامنوةوظ ) هلوق لد وأن ىف لولا قا ىلاعت هناك لاخلا ىف ىهتعوفعب نأ

 لعدم مهلر فغتست نآ لمت مهل تزغ لق نات مهارم كاي ع اومهمع لو ع لبق من عءتوغعدق ىناف مهنعفعا ليقهن اك مهنعاف ءدق
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 زاوشم !هماف بطخلاو كابالا. اراوسباودلاهيذ ضرعت ىذلا ناك-لاوتردأوا هب تابقأ عملا ىلءا مضر عار وش ةبادلا ترش نم لبق

 لوسرلا مال ءاملعلارك ذدقو ءاراالا نس>و (113) رومالاري_ترهظةر واشملا فم ُثكءلاوراهطالا ىل_علدب هيبكر تو راثعلاريثك

 د ىذلاك ةفورعملا قاوطالاةئيهكم_هقانعأىفاقوط ةاك زلا نوعناملا هيل امهتنا لع -

 لاق ىديعلاك لام ىلأ نعةسعزق ىأنعدواد انث لاقةمةلعنيةملس انث' لاق ةعزةنب نسحلا
 ع ما رأس ل ل هلأآس هلمحروذهبتاب دبعنمام

 عداد ص ا 5 لاق ىنثاانما ب ده هد . الاوخ ا ىلاةماسقلا مول هياولكت ام

 هيا هزعح لضف ع نم هلأ سيفهحراذىايم-رىذنماملاق ملسوءيلع هللا ىلص ىنلا نءل>رنعةعْزةىأ

 ولأ انث لاك ىتملانا انثرص هقوطا ىج طاح «عاصت مهجن مهل رخآالا هماعهب ل مقود د

 اا لل 5ىأن عدواد كك لاق مزاح لمي واعم

 عام ةمايقلا مول هليرخأ الاهءلع هيلخدف م هأباهللاو طع لضف ع نم هلأسيةهجراذ قان مح ريد نمام

 َّكأ دوا ىجح هلضف نمهللا مهاب ا و م اعلا : راخاان م

 نب ناورم كك لاق ىزماةلباد عيب دانز , م رج ةمايقلامو 0 هلود

 تدعو هو تل اركب ن نءهلنادسع انث لاف ىالكلا هللادءعنت لع

 نبزمنعاعم جبوتع» 1 اظغالاودار1لاةدريعوتأ لصأ او .د>اولادبع م لاف مهاربا نب بوةعل

 مل جو د , واعم

 لح رىاناللو# 10 : مل سو .لعهّنبا ىلصهّنلا بن تعمسلاق هدا خ نعهسأأ نعة دم نب د 2 واعمنب

 انئكص متمىذلا هلضف اظات :اعام2 ةمايشلا مون هل اعدالا اعلا وس فاس

 دوعسم نب هللادمعنعلئاو أ ن قدما نان «نامقس 5 لاق نجرلا دمع نك لاق راشد نبا

 (ئاص هنتا ىذا كلامانأ ل وذي مهرحأ سأ ررقني تابعت لاقةمايقلامول هناوأذع امنوق واع.
 هنآ ثدي ىل-اوابآ تعمم لاق قد» اكن ءةيعش اذد لاقرفعس د انث لاق ىنثملا يدمي

 مهددا سأ رب ىوتل , عاب 'لاق ةمايقلا مول هياواذتامنوةولط مس . الاءذهىف لاق هّللادمع معس

 نر مدنا اانرمخأ لاق ملأ ني دال امك لاف همس ع نعىدعى أ نا ذك لاقى انما ٠ من رج

 دوس عام لاقالاقام مالا ةليغ نب نهلنادمع نعلم راو ىلآ ع نعق »اى 2 نعتبعازرمأ لف لمع

 نعل“ او غأ نع قد٠اى 2 نءفئر و“ نري لاق قاز رلادبعانرمخأ لاق بح نبنسحلا نص

 0 هيتاخ ىذلاكلامأن الوقف اس اررة>فانامعت ةمايقلا مول هلامءىجحلاق دوعسمنءا

 نع ل“ اوى نع نيعاث كلا اديعودادش نع مأح م لاق ة ند ءنب نايغسن ع تثنداط هقنع

 عرقأ عاد هللئمالا هلامةاكز ىدُو :الدحأ نمام سوه .اغهتاىلصمهنلالوسرلاقلاقدوعسمنبا

 هلذف نمهنبام_هأن 71 اعنولذ نيذلانيسةعالو ل_سوديلعهللا ىلص هّنلالوسرانلغآرق رد مهق ةوطا

 نع طابسأ انث لاقل ضغملانيدجأ ّىنث لاق ني_سالانيد#ت انثص ةيكالاوهااريضوه
 هعبش 3 هةنعيذح ًايفهقوطا ع رةأاعاصم ةماعلا مول هلام عي هنافهباواخامت روةوطساماىدسلا

 مئاه أن ع ةفياذْن فاش انك لانوس انث .لاق مسالا انخض رانلافدفذقي ىد
 لعن هلامفمهلهللالغجىذلا قا هلتبار 0 زر ىذلال-رلاوهلاف لئاو كانع

 انث لاف نا سغوبأ انث لاقىتسلا اًسشدص كلانا لوقف كلوىلاملو ةءفاهقواع يذبح
 هلوثنع دوعسم نبات لاس لاق قو رمسم نعد #لا بأن لاسن عربا وج > نع ل ءدارمس

 كلذ نعمنورخ 7 لاقو سلا لا تا تل
 نبا انئامص كلذلاتنمركذ راننماقوط مهقاذعأ ىف لععف ةمايقلا مول هباواذعام نوةوطرس
 ةمارقلا وا ةياولتعأاي ودور ارا ءروصنمنعنامغس ام لأف ع نمر دبع انت لاقراشي

 سانلالسعأ هيأ عم ةرواشملاب

 واعبج رئاهنا اهنمدتا وذ مهلقعأ و

 ةداب 0 ووهردو ةعفرو مسمئاش

 كلذ كلر ىفو مهتبحتو مهصالدا
 ناكوةطاظغلاوةناهالا نسم عون

 مولعنأ اهتمومهملع كلذ قش صالا

 نزطخ نأدعسالفةمه انتمتاسنالا
 اىىسالو هلابب رطخ ملام دح أ لاس

 لاق اهتموا.دلا رومان قاعتيامف

 هلا عدق ةن يعن تاءعس و نسما

 نأدارأ هنكلوةحاح مهلا هنامهنا || ت

 مهرواش هنا اهتموهدعب نه هن نيسا

 ٌلرولذ 9 دسحأ ةءقوف

 00 ل دام هل [رهظ ن ؟اهنم و

 نأاهنمومهلزانم ردق ىلع مهلزخف

 قلعةهباطمو رهاطلا س وعل ١ ريصلا

 نوعأ نوكيفءوجولا لص أ لرصت
 ىلصلاف اهلا اودوصةملابر ةظااىلع

 .الاطةموقر واشتام م ملسو هب هيلعوليأ

 ؤهاذ_هو مهنى ع 1 ءرالا 7

 اهنمو تاعجلاوتاعاجلا ف !رمسأا

 ةرواشملاب هلوسررمأ ام ىلاعت هلا
 اهرغباهم هسه او هعدأ اولا كالت لس

 محا ملعبل مسمع ةيصعملار ودص عم

 ناواوناك امن الاس ماظعأ نآلا
 تاوسنذلك نسموظعأ 5 وبهع

 ىل_ءالهم ردو هّإذذ لعدامءالا

 اوةغتاءامعلا نام ةعاطلاو لمعلا

 زجل وهب لزتام لك نايلع
 اذاهنالهفةمال ارواشت نال وس ءرال

 أ” سايقلاو ىأرلا لطب ضخااءاح

 ىننيعرمم لطبهئئار م ءاجاذا لبق
 ةرواشملاو وعلهكلذءار وامفو

 ىافئالاب حولا هيف لزتامج ور قارغتس الل سدا مالا ذل ىف مذلل اتاليرد [ضوستما رمال نال | نمريثكو ىاك-لا لاق المأ ١ أهجاك ىف

 ىهلوزتلاب ملسومماءوشاىلص يالا ىلعر دب موبر ذنملا نب بام ارا دقو دح أ ةعقىف برام نمىرحامالا كلذ ساو قءاسدوهعل نذاوهف



 - ا ناوفرصنن : ث رملا رابع ضعب ىلع نا ةطغةحلاصه 3 رثب قدنحللام ول ةدامع ن دغسوذاععم نب دعس نار سل اهيلع رادو هنم لمقفءالا

فذاهتحالاباز ومامتاك هناوالض.كوؤابلا ف ةدع بيف وحوهمف لزئامهنم ص + ماع )ا 17 ( ظغللا لاق نم هتموت علا قونو اهون
 ماه

 ىو أ اي اورب”ءاف مومعل وعبق لزغي
 ةرطانملابىوةشداهتالاو راص.الا

 فرد. مونمهروادفق وةثحاسملاو
 نيدلارومأ ن٠ ناكوىراسالا
 صحم هل نمةرواشملا دعدقو
 بوجولابإل_-وملعهقلا ى لص ىلا
 دقو بوجولل مالا هاط ناله لع
 بدلا ىلع هلج هنا ىفاشلا نعىورب
 مسوه.اعهتلاىلص ةلوقك اذهولاق

 اههركاولواه سفن ىف اتستركملا
 كوالا نكلزاح حاك هلا ىلءنالا
 انهاهاذك ف اهسفنل اسدطت كلذ

 ىلععىك ًارلا تعط أ تما

 هللاىل_علكوتفىروشلاد عبود
 تن .ج قدا_ءالانال

 ىأرلاو ريب داو ركفلا ىلعال

 اذافأرق هنادب زن رباح ع نعزسحلا

 ىبىلاكندشرأ اذامضلاب تمّرع

 رواشنالو ىلءلكوتف ابا هتمْرلأو

 : نءهنناكرمص:د :نا ارد كلذدعن
 مول كرم أك مر مص ناس ا.ءنبا

 3 مكلذخ ناو دا الفرد

 كر ص ىذلا اذن! رحأ ل مو محلي

 هلالدإ هنالذحخ دعب نمىأ ه دعب نم

 كال سل كلوق نموهوأ هءاعلعغلا

 ديرب نالذ دعب نم كلا نسحي نم
 تايذح كرصني نا ل. ةوهنزواحاذا

 تاغصلانم ل بلاغ الف ةياذعلا

 نابذبلا كرب كا ذخي ناوقي رشبلا
 ءاملوالاو ءادنالا نمد دعب كرمهذن نك

 اذ_هنعجبارحالا ىلءرداقلا هنأف

 لاحدالا ىلع رداقلا هناكدو> ولا

 ءايانونمؤملا صخأو هنلا ىلعو هتف
 الو هلذاكس مالا نأ لع امل لكوتلاب
 َِك نالوهثالسبل عفادالو هتان هلدار

 سلو هض دكلذبجو ناعالا

 ةر واشحلاب مالا ناك الاولاهطارود مكب. .سالاو طناسولا ضفرب وةيلكسلايهسغن لحنا نالا لمه نأ لكوتلايدار 4

 هديد توق فوتو هديب انو قا 4 ىلع ءلوعي لباجل هيله لا هااغلا بابسالا ىعارب نأ رد لكوتلااغاو لكوتلاب اللا فاتم
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 نءروص:مءنع ةبعش انث لاقرغعحْز يد انث لاه ىتالاز ١ (نيثمع راثلاع ا

 لاف نسحلا انئص ران نماقوط لاق ةماسشا امون هياول كامن وق وةوطس:. الاهزهىلاق هنأ مهاربا

 ران نماقوط لاق نو هوطيسس هود مدار !نعروصنم نعىروثلا ايرعسحم لاق ىا رز ررلا د ءانرمخأ ١

 ىؤوط لاق ةمايقلا موي هباواخامنوةولطبس ميهاربا نعروصنمن روج انك لاق رج نءا نمت

 دوهللا ارامح نم سولف لصدمت : ةومن اومتك نبذلا لمس كلذ نعمنورخ ا باقو راننم

 ىتث كه ىمعع ئىنث لاقى أ ىث لاقدعس زي دجت ٠مدع كلذلاةنمرك ذكلذنماومتكام
 نورماي ونولخع» لاق هلأ عمت ملأةايقلا مول هياولذام نوقواعس هلوق سامع نم أ ع نعهس أ نع أ

 ىجتدرت 1 للكو دانك سانلانورضابو وةك لوقن : باكل لاهأ ىنعي لخلاب سانلا

 ملص كإذلاق نم 1 عيل اوم نمامندلا ف هياولختا اونابنأ ةما.قلا مون نوغاكمس كلذ

 توفوا اا دع نع مدع نأ نب نع ىسع 1 لاقمع ماءوبأ انت لاهور عني دمت

 ىبالازءا ادع ربنا باكو هول باو. جاونابنأ نوةثكيس لاقةمانقلا وبار

 لل 1 وول .سر هات ن نعد فأن انعلبش انث لاقةغيذ وأ انث لاق

 ىفكلذىف هان اةىذلا لب واذلا ةب ؛ ًالاوذهلب واّسلا اوقالاىلوأوةمام .ةلا مول مهلاومأ نم هباولعام

 رد الو مل سوهم ا لميت السر نه نلاذبفان رك ذى ٌجلاراماا] هياول كامن وق واع س هلوذ آدم

 ثتاريم هللو) هلوقلد وان فلولا ٌّق مالسلاهملع هنمولب زخ”ىلاعتو كرامتنا ىنءاع ملعأ

 دعب ىامااو توعالئذلا ىلا هنأ هْؤ اذ: لد كلذ. ىبعب ( ريب نولمعتاعهللاو ضرالاو تاو ملا

 لن ااموهفو درعملا ثارغملا اوضرالاوتاومسلا نا ريمه هلو ىتعماف لثاق لاق نافهقلحت عج ءانف

 هةصو نمانش دوام كلذ ىنع١ن أ ىل.5 هد« وهعلخ ءانفل.:انندلا هلو هتوعهثراوىلا الام كلم نم

 اءاق هنافودعناثاربم ريصااغاكلاملاكامناكلذو ءانغاا يوماع بتكهناهقا مالعا و ءاقبلاب هسفن

 هل ةينمه5 : ميج كالمأنا » دامعهنمْكأل ا امالعا ضرالاوتاو ممسأ ع ثتاريمهنوهؤ هانت ل

 قس ممهتعمهك المأتلازف قلن عج كهاذاىذلا هنافهاو هنأف وهوالادأال هنأو همهتو؟ منع

 هلذذنم هلبا مهأنأ 71 اىنولذنيذلانب سحتال : 32 اهلا ىنعماشا 0 ا امك قع

 افمهك المأ مهتعلوز 2 ”ونوكسل جامدة ماقام ءونهياولذتام نو اوةوطيسس مهاريشوه لد مهلا زيود

 لمعتاع هنأهرك ذىلاعت ارب أم هقاخن 58 ريغ ا ريمومث اريمهللراصو امش ت ركل مالعذلا نيملا

 ىدح هلك كالذي ط. هن لعوةريسخوذمةاحخرئاس ن م هريغو لضف ن مهلئأ مه هان 1 اعنواخ# ن نءذلا» ءالؤد

 لزقلا ه٠ هرك ذا عت ىرب اميل« ىسملاو ناس الاب ن حلا هقاقدتساردق ىلع مس رنمالكىزاح

 م-هلتةواولاةام ب ا د ا ءدغأ ندعو ريقف ةهلز 'نااولاه نيذلالوق هنا عمسدقل ) هلودلن وأن ْى

 كد ءىل_ءاوناك نب نذاادوهملا ضعب فتاز رئاهدعب تايااوتن الاهذهناركذ (ق>ريغب ءاسبنالا

 ريك نب سول انث لاق بي ركونأ سيث مح كلذب راث الاركذ ل_سوديلع ناىلص هللالوسر
 نيب ز كود أ نيد انث لاققعءازيدمت انث لاق
 لا كفو دوف ساردملا تيبدنع قا ئىضر قيدصااركبول خد لاق سامع

 نك , وب لاعف عشأ هللاةد ربسحهعمو مهرابح ا ومسمئالن مناك ص امن هل لاقي مسهملجر

 كهيدق هنلالوسراد# نأ لعتل كنا هتوف مل او هللا قذ اضاث انك وصاح نع هتنا ذر

 نمهساىلااةدامر ان . اان هنناو صاخت5 لاق لم .هالاوةاروتلا ف كدنعاب و :كمهنوطحت هيادن ءعنرم قلاب

 .٠ و

 تاي عدت لسد هناةهم

 ايرلااناطعأ اما نغانعت اك ولو ءأم .ذغالهنعاناواتلا عرضت 1 .لاع رمضتنامو ريغل انملا هناورعُو



 منك راذا ىح عبطلاقف و ىلع الد سمر هن كر رمشنلا تاعصأ ادونح نولتقت ذا قدحو ىئماط نمال,ًادعو بالطلا اهب أهلا قدس دقلولب وتلا

 ”ميصعاماوقيرطلاةةلدنمشوبحتام_ (121)_ يتلا, ليلا ارئاسدعين ميرال للدلا نيصعو بلال أ متقلانو غلا اتق. )ٍ ع 1( ةمدرثلا, لدلدلاكارأ امدعب نم ىلرملا لل دل ميصعو بلال سمأ ىف غلا منو سغنلا لاتق

 كرام: هلبالرتاق كلذتاقاملاق ضاق ةدع هع وتد رمطةلاقا م هناتدضغ كلذ لافامإلف

 ند و ريغف هنبانااولات نيذإا ل |وةهللا مع«دقل رك ىلالاع لاصلو هيلعاد رصاخنفلافامذ لامغتو

 غلب اموركبى؟ لوقو قدرحلاب ادع اوقوذ لوقنو تدريغب اناا هلتةواواقاس سنت ءاشنغأ

 اوريصتناوا ريثك ىذا اوكرم“ ؟نيذلا نمو هك-لبق نما اونوأ نذلا نم نعممشل بضغلا نم كلذ

 دمت ىأ ني د# نع قذطسا نا ن ءةلس انث لاقد. جنا اًييرص رومالامزعنمكلذن .افاوقنتو

 هساعاناو ' لاق هنأربغدوحن رك ذ فركب نأ لدلاق ا و يف ١2ك

 انث لاق 0 2 رص هوك ثد را ارئاس رك ذمامنغناك ولوىغبانع : دامو ءاضغال

 ءامنغأ ع ن<وزي_ةفهللاثاا اولاق نمذلا ل اوقدثلا عم«دقل ىدسلان ءطامسأ انت لاق لضفم نثدجأ

 فداصو نم ماودنأ ا! صاح“ ذا ه4لاقفهماك-ةركونأ |!« بشلل ع ىلا نمئدوجلا ص اخقاول#

 ضرة:ساموائلاو مآانضرقتسا ريوذان رنا معزتر كمابأأب صاخنة لاقذانسحا ضرقدنلا صرف و

 الولفر 5 يف لامتاده لوو رعللال ارناف ريقه اًذاهنيا تافاقدل اوةتامزاكت ا ىغلا نم ريمفلا الا

 ولأ انك لاقورعئ دم ,' من غ7 هتلتعل دثص بنت و مسوهيلعهلداىلص ىتلا نيد ا

 ريعف هللا نااولأك نيذلامبهئمالجرركب ونأ كدلاق ده اع نع مدن ىلأ نبأ نعىتسع نع مصاأع

 لمسش انك لافةغيذحولأ انك لاه ىبثملا انيئكص دوجممهو ىغوهوانضرعتس م ءاشضغأ نحو

 هنأ تغلب لمش لاف ى غوهوانضرقتس ملءا.نغأ نحنو ريةف هللا نا اولاق نذل لاق جن ىأنبانع

 لاق ديجنا 006 رص ةهلوأ_غمهتلادب د نا ضلال هلبان'لاق ىدلاوهو ىدوهللا صاح

 دلل ,رقهللا ضرعد ىذلااذ نمتازئامللاف نسا ن ءءاطع انث لاف داون ىلع أ

 نو ريسةفهللاناا ولاق نيذلا ل |وةهللأ مععد_علهللال ارئاق ك-:مضرق رع ةسسلالب رئاد :وهملاتلاق

 نمتازنامللاقىرمهبلا نسا نعءاطعنعورعنعماكح انث لاقدنج نبا (نياص ءامنغأ
 هنباعمسدقل تازئف ضرهتسس ربعك هللاناتلاةفدوهملا تبعلافانسحاضر ةهنلا ضرب ىذلا اذ

 ةدادق نعدنعس انث لاقديزب انث لاقرش انثص ءانعا خو ريقفهللانا اولاقنيذلا لوق

 اذنم هلبالزت امل بطن بىحىفتل ازتاهن اذار كذ ذءام ءذغآ ندنو ريف نانا اولاق نذلا هلوق

 ريقغلا ضرقئسااانب ران رقت سا لاق ةريثك افاعضأأ هلدفعاضمفانسسحاض رقهتلا ضرقي ىذلا
 د نمتازئامللاو ةداتق نع رمعمانرمخخ لاق قازرلادبعانرمأ لاق ىحين نسملا 1 رح ىغلا

 1 |وقدهللا عك“ دّعل هللا لزناف لاف ىيْغلا نمريقغلا ض 0 دوهملاتااهانسحاض رك هللا ضرب ىذا

 فلو ةيديزنباتعمملاقتهونباانري_تأ لاف س و م دص ءاشغأ نكنو ريغفهللا ناو ١و نيذلا

 2 «لقلاذاّد ل واتفدوهلاءالؤ هلاق ءامنغأ نحضو ريغ هللا نااولق نيذلا لوق هللا عم“ دعا هوت

 ةد رغلاو كالا نماولاتاممتكشس تع ءابنغأ نت وانملا ريقف هللانادو علان ءاولاق نيذلا لو هلل
 3 ولاتامستكنس هلوقةءارقف ءارقلا تفلت او بريغب ميئاسنأ مهلتقو مم ريل
 اردو لّمقلا بصب ؛قدريغب ءام .دنالا هل ةقو توذلاب اولاق ام بةكستس فاز علاعا ارذةماعو زال اءارق

 0 1 ىذلادهعلا الو هد ىسقن ىذلاو ناقو ةدي دهب رض صاختذ «-وبرضفركم ولأ بضقغق

 لوسرىلا صا 3 تهذف زبةداص مل كنا متءطت_اامانونذك افهتناود عاب ك قنعتد رضا كا

 رك ىلا 0 ىعطصامر ظنا دار لا هذ لسو هلع هتلأ ىلص هلا

 ءأمذ ع 3 معمم 0 و ريقفهللانا معز و اءظعال !وقلاق هنئاودعتاهننا لو همس رانلاقذ تعنصام ىلع ثالجأم

 ملامسهذمىلءلّدعلا عفر واهعدب ى-ريغب ءا .دنالا مهل ةواولافأم تتكس نيءقوكملا» ءارقضع.كلذ

 رار ال١ ٠ | ١ اواو ووجب:

 000 ع جاز - 79

 منهنال هلبا ىلع 9 طدذال.م ارا || ”اننببعذلادهعلا لول هد يمقن الاوناقو ةنيز1 ل رط صاضل وب رضق وأ نتف |

 00 ا

 هرج ” الارمعل ب امل | اع مه 0 ند

 حاصخىلشل الذ عدد ' الاوزه ترق

 لاش 1 ناك املاقو ةدد

 مح -ةرمو 5 هنيادب رب نم موه

 [متاعص لو و ا داهح نع

 رتسلاب م نضميل لما مئالقساب

 حاد اركركسأ امد عبو هصلابو

 مكعضرأ امدعب ماطغلاب وتادزاولا
 :ء اقع دقلو تاعطالملا تاملا

 ُنَع اهع 9 الدنا كاعد ١ ىسعل

 رح لاو اسندلا ىلا 06 اعلا

 فنودعصتذا ل زالافنينم 0

 0 امدع يما[ ط قلق ر ُط

 نهد ىلا توف“ 2 الو ن نس راه

 لوسروةرخ ”هلاو اسيندلا نب مالا

 ىدابع ىلا وعدي ملا مدراولا

 ةرخآالاو ايندلاهغ لديك ازاخ
 ىل_ءاونزحتالكل قلاب اط مغ
 املالو امندلا فراخز نم عساف

 تست ةقاو هر "الامعت نم مباصأ || ت

 اندلا ميسعل : كلر نم نولمعتاع

 نعربخأ 0
 ىلعهفاطلأ فانصأ قئاقح لانا

 نمالا زنا ةغلتخر وص ف هدامع

 نم تاغ وب 0 0 3
 اهي تاه ساعلا تدعم

 نمةغت اطو ةطقلاو مولا نيد

 مالسالا ىىدمو سوغنلا باب رأ
 1 م

 اهيأكر ورم فام 0 تالعسمشل ا 00 مرهظلاو ةرصتلا مآ !نمامل ىله هرددو 5 اضم



 مالسالاة بسنوبواَعلانث مطتهتارك ذبالاناعالا ممولة يف بتك نا:ةمطالاوناعالا ) 60 ل<بولغل نال نوذمؤمل اهأ با
 ايي ممببمملالا6-0ال“اتدخائا .

 ةيسنك نانجلاب ناعالاىلا ناسألاب

 مهلرتساامعا اعلا يىلاردبصلا

 اويسكجام ضعب ناطشلا
 اذهولف راثنمقبلخ ناطءستلا

 ديدح نانسأالان دعم نم يرذقسا

 ة 1سم هلعصل ىلوتلا نم اوبسك ام
 لهل اوةرغغملاو وفعلا هناغصروهلع
 روغذ هللانا مسمن ءهتناافعد تاو

 ئم لك ىلا هتهتننا لعمل ملح
 الا اهلعنال ارارس أر شلاو ريحلاا نم

 هتاءاجلاوبنذنلوالاقانه نموه
 هنلانورغغتسسف نوبذي موقب
 ضرالا ىف اون رضاذا مسهلرغغف

 نمنيديةتسم دالسبلا فاورفاس
 مهسوغن ضرأ ىفاوكل وأ دابعلا
 نيدها<ىزغارناك وأ داشرلا لسس

 ىوهلاو سغنلا رافكح
 انعم نيقفاوم اوناكو ل ناطمشلاو
 اوإتةةامو ةضايرلاةاساقك اونامام

 كل ذهننا لعلة دهامملا فس
 نيب دماارولق فور لولا

 راوناب ةدهاحلا له بولق ىبحح هنو
 امىل-عنورسح الف ةدهاتملا

 نب ركنملاب واقع و نوساعن
 سغنلاتاغصةملعو راكنالا لطي

 قاب ونون م-منأ نويصمف
 دقو ريسغتلاف تمد قئاقحلا
 هلوةنا عضوملااذهر رت دنع خد

 نا نك« مهل تنل هللا نم ةجر اعف
 حورلاعم باطلا همم مهغب

 تاعمدل هللاةجرءنالهنا ىفا_.:الا

 ةدضغلاو هب وهلا هاوقو سغنلا
 اهاقح ام لك وتس ىتح

 حالصو لسن:ا ءاقب كالذي طبترب و
 كلت تاسمضال كلذ الولو شاعملا

 بناوملا نم تضقناو ىرقللا
 !اتدعنوندغعلاةمكح تساتحاو تنضالتو

 . ع . 8 7 ه4 هير 3 .

ءارد ىلا ارث شاوةوذلوةنو هلوقىف هلباد مع ءارق نما من ارك دنةءارشنارامتعا هلءاق مس ْ
 لدع ة

 هللا دبعىلا بنت ىتلاةءارقلا لد وأن نمعملادهقاعفيا اوصلادجو ءالذ راك ل غغاف لاعب وهلا

 ملامهحو ىلع ءايبثالا مهلة ةواولاهامبتكس ارق نا بشي ىذلا نا كِلذو مالسالاءا رفنم ةخغافلاعنو

 قذولنأ ةءارغلا نمباودلاف بتكذس هلوق ىلبءفطعلوةنو هلوةناللاقب وأرقب نأ هلءاف مد
 ارقي نأاماف هلبءاف ىع-!امبهذم ىلعوأ هل_ءاف مسن ملامسهذ م ىلعاعجتآرقب ناب ىنعملا ف امهنيب
 كلذىلع هامل ىنعم .ريسغ نم هل ءاق ىع+ دةامدحو لعرب ”الاودإ_عاف مجمل ملامبهذم ىلع امهدحأ

 نوذلاب بةكس:ساندنع كلذ ىف ةءارقلا نمباوصل اوبرعلا مال كسب نم عيصغلا نع جب راخرامتخلاه

 نامانيبد قام ىلء لاقي وليغلاههضوءابلاب بتكسىفةءارقلاتناك ولولوةنو لوقا بصنلاب مهلتقو

 هلوةباونعنيذلا نا تن و رهتلاراث الاترك ذدقو ق-ريغبءايدنالامهلتقو لمق فمك ل ئاق لاف

 مسوعيلءهلنا لصد انين دهعىلءاوناك نيذلادوهملا ضعب ريقفهنبانااولاتنسذلا لوق هنن عمل
 كلذ ينعمنا ىل.ةهول:ةءفهتاءامن آن ماسن اوكرد ملممئالءامدنالا نما: لتقدحأ كئلوأ نم نكيملو

 اوناكةب الاهذ مىلاعتو كرابت هنا ىنعىذلا نال كل ذك كلذ ل قا اوهملا تيهذ ىذلاءولاريغىلع
 كاذلالك-١|نم م-هجا نم ىلعو مهنماوفاكو ءامدنالا نماوأق نم لستة نم مهل اوأ لعفاعنيضار

 هلملهأ ارناك ذامهعيج لاهتّقب رطوهجاهنم ىلعاوناكن « هلعفام لعف هؤاذث لج فاضاف هنزا تساو
 ىخذماسمف هرئاظت نمانسام ىلع مهنم كلذ لعاف لعفام لعف مهعج نم ىضرلاب وةدحاوةلحنو ةدحاو

 مالظيسدلهننان اوك دب تمدقا:كلذ قدر !باذءاوةرذل اوةند) هلوقلي وا فلوق ا
 ريسغب هللاءاسنأ نياتاقلاءامنغأ نحو ريقفهنلاناب نيلئاّةلل لوقنو هؤانث لح كلذ. ىنعت (دييعال
 امن اوةءتلملل عماج مها ارانلاوةيهتامةةرعراب باذعكلذب ىنعن قد رطل اباذعاوةوذةما..ةلا م هول قد

 كلذ هلوتامأو عج ومىنع ع.حو ومٌومىنعي ما باذعل .ةاك ةقرحنا مدارباهل ةغصقن رخلأ
 مان اهتيستك | 3 ديت غلس أ ا عقد رحلاباذ_ءاوةوذةمايقلام 2 مهلاناوةىأوك دب|تمدقاع

 هنكسلو ةيوقعلاهنمناةةسارب_غبهلادسعتاعيقر وال لد_ءهللانابو ايثدلا ىف هك_:اح
 1 دووملا نم ةماسشلام 2 مهللاق نذلا ىزاف لمامازح لماع لك ىف وتدسك اع سفن لك ىزاح

 مهازاجا ءق> ريغب ءاسنالا ولت وءايذغأ نحن و ريعفهملانااولاه م منا مهن ءرمدخاق مهتفص ف صو نمذإ'

 راذعالاد_ءبهنباىلعاون ذكو تائدسلا نماو>رتجاوماث آلان ماو. ستك | اع قد رخلاٍباذعنمهي
 هتب وةءاعضاوالواملاط قد رمل اباذع مهتقاذان م هنمهقاعاعهرك ذىلاعت نك لفراذنالاب مهلا

 مهعبج ىلع لضفتملاو مهنيب لداعلاهنكملو مش نمادحأ مالطريغهزانث لبوه كل ذكواهلهأ ريغفف
 نمؤنالأ اذيلاد_هعهشانااولاةنيذلا) هلوقلي ران فلوقلا كه همعنو هل_ضاوف نميحأاع

 ناوه يلق لذ مناق ىذلاب وتانيبلاب ىلبقنم لس ركءاجدق لق راذلاهلك اتاي رغنانمت اد ىتح لوسرل

 لوسرلنمؤنالأ انملادهعهتاتااولاتنيذلا لوق هللا عم. دعل .ؤانث لج كلذب ىعب (نيةداص منك
 هليانا اولاف هلوقب ىتعت و ريعفهنانا اولاهنمذلا هلوذ ىلع ادرضغتعضومىفهللانااولاه نيذلا هوقو

 الن لوةيلوسرلنمؤنالأ هثاسن أ نسل أ ىلعومبتك ىفانملا مدعتواناصو لوسرل نمّونالأ انملادهع

 راخااهلك ان تاب رشات ىت> كلذريغو ىو مأ نء هنيادنعنم هيءاجهنا لون اهفالوسر ىدصنت

 نارسلاو ناودعلا ئمردصموهوةةدصن مهي رىلا دبعلا هيبرةتاموهوناب رقبانْ حي ىتح لوقب
 ناك نازل كلذ ىف هلل مهد هي رقامراذلا لك ان الرانلا هاك ان:لافامعاراناب رقد رق كلو نم
 انيثمصاك لاقوأ عزاناعف قم هنا ىدااهف برا قدص يلعةفالدو 4برقام «ذمهنلالوبق ىلع اليلد

 دمت نم هلدالنمللا اذهناىف مالك-ل متاهلجال ناسنالا قاحخ ىلا ت١
 سفن لك ىفوت مخ ةمايقلا مون لغاع تأ, للغينمو لغب نأ ىنل ناك امد) عرسشلا ننافنءجرذالو طسولان عز راضءال نس ةظاغلا



 |ئري مب ةثاوهقاد_:هتامرد مه ريصلاس دو مج فاو هوما نه انتساب 5 هّللاناوضرع تان نواظبالم_هوشيسك 7
 ناو ةمكطلاوباكلاءهلطعبو (عم) موك زت وهنانا مهماءاوأتي مه هنن مالوشرورمفثعبذان ينمو ا ىلع هللا نشدقل نوامعب

 تن ادح هتلك افءاممسلا نمرانهلغتازتأ ءنمل_قت اذافةدعتب لجرلا ناكراذلا هلك ان ناب رقد
 هلك ان ناب رق هلو: ىف لو« ءكامقلا تعم لاو ىيعأت ريخخأ ل اوةبذاعماب أ تعمم لاق نيساسا نع

 هتاك اننا رتل انف ءاه لا نم ارانهلباثعب هنمدلع ةةقدصب ىدصت اذا ل حرزا تاك راذلا

 دول راذلاهلك ً ناي رغبات ًاءنئدل اوس .رأ نمؤنالأ مسوهيلعدللا ىلسص دمت هيدذل ىلاعأ هلبالاّعؤ

 ىعب متاقىذلاب ومهاوذ ةةقحو موب قدص ىلعتهلادلا يعاب ىتعي تاندبلاب ىلبق نم ل سرك ءاج

 ىلعةلالد هب رقذاهنار رقرانلا لك /نمهنّرمشب رارقالاومت» 0 1 ءداىذلابو
 ىذلاب ىل_ءق نم اوناك ىذلا لس را م ءاحدق مول لف هلل اودي نيوداص منك ناوه و انقل ةةقدص

 مسهل ةنع ناك ثالذنم هيك ؤاسىذلا ناب نور قم متن وم هو جلف لذ مهر ةاَئعن لع مهلة جهلا معز

 هل ةد< رانلاهزك ان'ناب رش هإسرنمك 1 نعاو ةموأنا معلا دهعهتلا نا ىنيقداضمتك نامل

 دس وءىلعاوناك نيذأ'دورملا نم مممهغداع هوني ذلا نا هد 3 ”الاهذس مهدابعنلا لع اعاوهتومن ىلع

 مهي ذكتو مهجر ىلع مئارتفاومللا ىلع ممجذك ىف اواوكيد نآاورغ او
 دهعىفونهدتعأب ودكم هنو دك مهو هن روبن مهد وح واق ام داص هنوأ و هل مهو لو هيلع ةنبا ىلصا رمت

 نولتةباوناك نيذلامسهفالسانم ىذمنك الاهتعاط ةضورغمهةلحخىلا هلوس ردنا مهيلا ىلاعت هللا

 هللا ىلعءارتذااهم مهق د طنابأ ىلا ةلدالاو اهمهنباوهدنأ ى علا هسوغاب مهرذ_عدلبا عطقدعبهنيا ءام ءاسسنا

 كلبق نملسربذك د ةف لووذك ناف) هؤانث لح هلوةليوان فلولا © هقوقح افاق او
 ملسو هيلع دنلا ىلصا دمت ه.دن هؤانث لح هنا نءةب زعتاذهو ( ريذملا باكل ريزلاو تانيبلااباؤاج
 هليلاعتهّننالوقي لاملالهًارئاسن مدنا لرمشلا لسه ودوهما!نم هلاني ناك ىذلا ىذالا نا ىلع
 اندتابىتدلوسرل نم ونال انبلاد_هعهتنانااولاقو ريقفهنلا نااولاتنذلاءالؤهبذك د مسا, كنز هال

 لايام ذكس كيلع نمظعنالومهاباهتنالاهمأب | رارتغا مهم رىلع مهؤارتفاو راذلاهلك انتثاب رقد
 تيذك ده هللا ىلع اووذكو لووك ف كب كل ذاواعف نا مناف مهمل اهللادوهعن مليطابالاو هواعداو

 ةزعملا تان الاوىلةغلاةرهابلاةلدالاو رخل ةعطاقلا يسخاب مهءاج نك كال وق هنأ لس روسوفالسأ
 لوقهء_:موروبز رووذ ناك لكو ب باكا اوهور وب ز عج هناف رب زلاامأ او تانديلاو» كلذو قلعا

 سدقل ايضا

 قاع بسعىفروبزطخلا 5 ىناشف 1 لاط نمل

 هبلع ىدوم هنءاحام تفرحو هبءاحادو ىسيعتيذكذ وهلا نا كلذو ليمن الاوةاروثلا باككسلاب ىنعب و

 نمل. الافامتدخ ى راصتل انآو همقمهملاه دهع تأ دب داو 0 وبدلعمزبايلس دة فصل ا

 هدهدولو هلع سند ١١نمل قل ان مم ةريذب ىذلا ىجءد هناقرينملا هوت امأوءسمأ ىف هوهرمأ !امتريغو دع

 ئلاوةران ريش وهفنيبتو كل ءاضأ ىىععرمالاازسهكلران ًادقلاقب ةءاضالاو رونا نيه

 لو ذكن اف لاهل ن عربد وج نءريهز ولأ انث لاق عما انث لاف ىبثملا 3 0 ٠

 لاق ني_سحلا اذث لاقمساقلا اسادص مل و هيلع هللا ىلص ديدن ىزعب رعب هن. لاف كة نمل
 مل سو هيلع هللا ىلص هيدن رعب لاق كلبق نمل سرب ذك دّف.لوب ذك تاق دل اوةجب رحت 000

 ربزلاب وماش لان هأ فحاصمقوهوءاب ريغب رب رلاو ى ارعلاو زاخلا لهأ فحاصم قف را ااذهو

 نوفونامناونوملاةةئاذ سفن لك ١ هلو لب وان ىلوقلا ُق را دروس ئذلال شمت الا

 ىنعي (رورغلاعاتمالاايندلاةامحلاامو راقد عفة ذحلا لددأو راغاانعح زحر نذ ةمايقلا مول كر وحأ

 اندتاب ىجد وق سايعئ |نعهس أن عىبأ ى لاق ىبع ىف لاق ىلأ ىف لاف دعس نب لع
 انوأ نييملالضىفا لبقنءاوناك
 اهلثم متبصأ دقةسدم مكتءاصأ

 مكسفنأ دنع نموهل اذهىنا ملف

 آمو رب دة لك ىلع هللانا

 هنناىذامث ناعملا لام اال

 اوقفان نيذلا لعبلو ن نئذمو ع ملعبلو

 هللا لمس اولداو اولاعت مهأ لبق و

 مكاشع يت الالات ةرغنو اولاقاوسفداد

 ناعالل مهم رق اذئمو رغكلل مه

 را عاود وأو

 اولاقنمذلا نوبي اع : لع هلباو

 انوعاط اول اود_عدو م محاودال

 ْت هولا كسقأ نعاؤ رداف لقاولتقام
 نيذلانيسحتالو نيقداص انك نا

 ءامححأ لب اناوما "أ هنلالمسىفاولتق
 دينار بخ

 نورشبتسي وو[ فن مهلا مهاب 1
 الأ افلح نمم جاوغملنبذلا
 نونزحمهالو مهاع فوخ
 لضفوهللا نم ةمعنب نو رشدتس
 نا نينمؤملازحأ أعم .ضالهتناناو

 8 دءبنم لوسرلاو هتلاوناحتا

 ” مهتماونس نذل ع رتلا عامل
 عال هيا مظعرسأ اوةناو

 مك اوعج دق سانلا نا ساذلا

 اولاف واثاعامسهدازف مه وذا

 اويلقناف لك ولا معن وهيا :دسح

 1 ءوس غيهعمم ملضفو وهليأ نمكمعم

 ْ لخفود هلباو هلباناوضذر 7

 فوخي ناطيثلالذاما مظع م

 نا نوفاخو مهوناخالفهءاءلوأ

 1 مب لغ تارا (نينمؤممتنك

 وبأو ريتك نيا ن نيغلاممضو هاب هانلا

 بوقعن ولضفماريغ مصاعوو رع
 غلا مذلابنوقابلا سبور ريغ
 ءانينيسعالو لوعفملل ءاذبل اىلع

 ل 2 22 2 ل ستتم

 منغ !اينوكابل اءارب الا ىل_عرم كلاب هللا ناو .ةطضأاب نوقالا ماع نب اديس اياولتق باطخلااءاّتب نوقابلا ماسه ن ءىباولملا ةبغلا

 : لغبنافوتؤلاهه فدخلاب نوةابلا لصولا فل يعءءاو ديزب وورمو أقذاو لبنق نءذوبن د نباو بو ةعن و لهس نيلاملا ىف ءابلاب قوفاخو



 .ْ نك اعط هليادنع 4 ريصملا ُّط ماهحعز رام صن هن ,راظنالمطحلا مم طرم ل اءازحع اهتنال . 4 ةماقلا مول طرشلاءادتال ُْط

 - معو 0 ربدق ُّط 0000 الا انج مئلظ ىلع لضدراك نال ماهقشناانالإ جاباتن ُّط اذد ملك ىلع لد دراك-ذالا م اهفتسانال و اماثم )١214( 8 يصف اطعلا ناكل جةمكحطاو

 11 0 مل للتايم
 مهو سو نيا هلوسرب نيبذكملادوهملان هللا ىلع نيرتغل اءالؤهريصمنآ هرك ذاع كذب ىو لصولاو فاتئتمالاؤرلملا
 هنالهلا مهعيج عج موورك ذرلاعتهقلد عسب م ند مهريغريصمو ممم رى عمم ءارح نعرمنأو اوعفداوأ علل قدةور دقت ىلد

 ن فام مسو هيلع هلبأ ىل مهعبج ىلع توما مح ج ناعالل ط مانعبتال ط ءذو 5 مدا كل نك سذك كنز ال س وهملع هليأ مدسنل لاف عصح ىلع اامدرق 1
 لثجمملا 00 2 اوتاب , الانماؤاج ل ركل ,ةبذكدةف "ىلع ىرتفان 0 دومعلا ُْق ان يسلاو لالالا ئحإل

 لائحال 2 نوبك ّط ممول

 ن نوم ري نءالدبنيذلا ن نوك

 ط اولتةامفوذ# ؟ أ دتممرع وأ

 ممردنع ط اماومأ»نيقداص

 ني--رفنالال ٠ نوفررب . ص
 نءفطعللال هل_طفنم م-هلاح

 م.« نولرخ تاقاعتلالووةلخ

 لي ذا لعغلا فانئتساو:. دلل

 نذال ال رادتسالا نوكي نأ
 د-ةتاانال ال لضفو نوفز<

 دئنمح هإ+ او مةورسك نموتأب و

 نال مج ٠ نيانمو ملا ة.ضارتعا

 ًادتيمو نينم نمت مجللا نيذلا

 ىل-ءابدنوأ اونسح نذل هرمش

 ةغصلاداحتال هجوأ لوالاو حدملا
 نينمؤملا ىل فة. نملط ح رغلا
 هنوكو لدبلالاممحال ب مملفع
 ى اناعا فود ارم ءريسخ

 لكوت لاصتاو فطعلل ىوأ لصولاو
 ٠ ليكولا باعلان يق. ناسألا

 مدي هنلاناوضرفاعلل الءوس
 نعىسمنلالصرل ص ءاماوأ 0

 هنينمؤمفب وذلارك ذدعيف ولا
 ماكحأ نم وك اذه ريسسفتلا <

 قئشلاذ أ لولغلا لصأو داهخلا
 حلا- لاو رزاجلا لغأ لاب ةيفش

 هقرسيل وعلل نمش دلجلا ىف قيأاذا

 رددلايف نماكلادقحلا لغااو

 تدت سدلب ىذلا نوثلا ةلالغلاو

 ىذل'ءاملاللغلاوباشلاو عردلا
 رثد ههنال رصشلا لوصأقىرحب

 مهريغو ىلع ىرتفاو كب كح نمريس هم وم مىزعتت ةوسام هذ كلفهيلاتلسرأ نمسح ىذا
 1 وجأ نوذوناماو هؤانث لج لافاك ةماعلا مون هل عءازح مهنم سغن لك ىفواذىلامهعحرمو
 راثلا نعى ن فلوق راذلا نعم زحر نةرسشفارمم ناو ريفنا ريح ناك ااعار وأ ىنعبةمايقلا

 ةزاغموازاغموازوقز ومن هتملطب نالفزاف ::ملاق هتحاع رغطو اح دقفلوقي زادقفابنمدعبأ و

 ةما اركلامظعب ر ةطوادت دةفةنجلا لحدا اواهنهدع اف اباوع يك نفذ كلذ ىعماعاواهم رغطاذا

 عاتمالااهذراخر واهتني زنءاهفامو !متوهواندلاتاذلامولوة: رورغااعاتمالا|.ندلاةايخا امو
 ةكصالو نامقمالا د نعل ةقيقحالىذلا لعبحذملا عادخلاو رورغلا اه رمكعل ؟ةعامالالوةد رورغأا

 .هزاكن ماو بئاصااو عئاعغلاب يلع دئاعوهمك ام ايند نمر ورغلامكعتما-؟نوذتلت متنافرابتدخالا دنع هل

 دعب | عرش نأ نوعتغرو رغفاهنممتنأاهافهيلا او :كستف ان دلاىلا | اونكر بالو هرك ذىل_عتلوق»

 نءعررح ام لاق دعا 0 لاق ىثملاهب تن دصام كلذ وانى ىورد_ةونولحارلملق

 ٠ لاقر ورسغلاعاتمالاامئدلا ة احلا امو هلوقىفطئاس نب نجسرلا دبع ن «سندخالا نم ركل نع شالا

 طباس نب !ناك-ةنالاهس .اعررش ْئلاوأ قيقدلان مئلاوا ًارفلانمفك-!اهدوزن عارلا دار 7

 000 الو هعتت نم غلرنالل يلق عاتمالااين دلاة اخ ااموةي . الاىنعمن ىلا اذه ولي وان ىف بهذ

 امعارو :رغلانالانلفام وهدف لوقلا نم معلا نافلد د وامااد وحو نماهحو ناكن او لب وأتلااذهو

 اللة نوكدق:ئشلا نالوإءلاىنعمىلاهفرصله->والف كلذكناكذاوب 0

 0 0 ااا ليتل زلفرورغفوه ىذلاامأو رو ر خالو عادمشريغ ةىقهنم ىداصو

 نيغلا تهةفاذاامأو نيغلامضبار ورغ ىبرغد وهننالف فرغ لئاقلال وة نمردصمرورغااو رورغ

 هيبحو تسلا يف للة يسصعم نم هلةدب ىت-مداثءار +بىذلا ارور ءااتاطن شلل ةغصوهفر ورغاانم

 وبأ انث لافورعنيدمح انث القمحرلادبعوةديع انث لاقب ركولأ ان صدقو هتب وقع

 اهنفاموا- .ةدلا نمرم_ةئحلاىف ط وس عضوم مل_وهيملعهتلا ىلصهلنالوسر لاق لاق ةربره ىلأ نعةاس

 لاو .أفنولبتل) هلوةلب وانت فلوقلا ف رورغلاعاتمالاندلا ةانحلاامومتئشنااو :
 ورعسء:ناواريث5ىذأ اوكرش رشأ نيذلا نمو مك-ابق نءباتكلااونوأنيذإا نم ن «هنلو

 قيتانلا نقل ا هرك ذراعت كلذ. ىع (ررمالامزع ْن* مُلِْلذناها اوهسسو

 نذلا نمنعمنلو عم -:لمو | ]نمر تلا ذعار والا لاله و ىعل سفن :او- ااومأ

 اموةلواغم هنادي مهلوقوءا» ىنغأ نكنو ريقنهلانامهلوةودوهملا ع نم ىنعب كلبق مبا كلا ونوأ

 انركذامدوبملا نمىذالاواريثكىذأ ىراصنا| ىنعداوكرممأ | نسذلا ٠ نموهنبا ىلء م مئارتفا نم كلذ همشأ

 تاولوةناو ةدثواو ريسمتناو ء هلل رك نمكلذهبأاموهنلانباعيسملامهاوة ىراصنلا نمو
 َّ اخوك سأ أاهفهتلا اوقتنتولوش اوقنثومتعاط نم مهريغ ىو مهمذ هنو س أ ىذلا هنا مالاو ريس:

 ه.لعهللامز 101 :وقدلاو ريسصلا!ذنافلو# اوبر ومالام .:ع رم تالذ ن اق« دع اطب كلذ ىف اوأ معذ

 3 5 00 ةكصت يفعل 30 000 كاذنا ل يقرهيكمأت ساو

 أ 2 967 6 0/00 1061# 06 محصل

 لراغةالولااب اانارهاذد : 1لاوو هقن ع ىلع هله< ةمابقلا مول ءاح 0 نعيسللو ١ لراغذالولارادهاضي أ لاقوقنعىلع هلم ةمابقلا مولءاجايش لغن ل عيل هانثعب نملسوميلع هللاىلسلاةوراحالاب

 مهملا ف لواغلاة ري .هعولأ لاق ىيسح منغلا ىف ةنارحاب اص هوص+بلاغلا ىف هلعحف رعلاناالا هلثملغأ اوناحى ًاالواغ لغد لغى :ره دوجلا لاهو



 لد دقت الث نم:ىرب وهودملمع ور قراث نمل و ؟يلعدتلا ىلمه هللا لو درن عنأي ون نءرئابكلا نمرلسو هيلع هيا ىلسىنلا هلع دقو ة ضال

 لوا غلاركذف موي تاذ وهيل ) 20) هنب |ىلصهللالوسرامل. ةماقلاقةرب رهف نع نيهمعأا فو نيدلاو لولخغلااو ربكلاةنهلا

 ثعب لاق عام ه9 ىددل» .سىدوولا صاخخف قوهيلعهتلاثاو در كافل قوز ضاق (لش لا

 رد داللاقو باتك,مسلا بتكو هر. سب صا هضذىلا هللادجر ون ددلار كانا :!لسوءاحشا ىلع لا

 دقاق | رقانلف ناتكلا الع -اق 4#. رسل ضم وة موهوركب وب أ ءاذ- ع. در ىو ئش ىلع تاتهتال

 تكافل ال ممسوه لع هللا ىلص أ !الوق 0 فاروق هدغنأ مب ؛ ررامحا

 لد جلاريشو ِ. ه]ذذ نمهللا مهأت ١ 1 اع نولذ؛نسذإانيسالو تازنو فكف عسر ى-ئش ىلع

 ىلا ءاقتنق باف / الاهذ_هتازنكسفن ووك اوم ىف نولمتل هلوقىلا نيتي 0 . ًالازيبامومهلرشوه

 ىنولبتل لاق مل_سو هيلعهليا ىلصه دن ىزعب ع رح نب الاف ثالمق نمل سر بذكد ةف كلوذكن اف هلوق

 0 ءجستلو لاق مهني د ىلع وهرمص ف.كرظنف مهمل بسلا نيذ 3 واهلا لع لاق كسفنأو كلاومأ

 نوا.سملا ناكفاريثكىذأ اوكرسش ا نيذلا نمو ى راصتلاودوهملا تعب مكللبق نم بانكسلا اونو نيذلا
 مهل نومصطب نواب ملا ناكسف لا نبا ميلا ىرا سلا ن مودلل 'نيارزع مسهلرةدوهملا نمنوعجس

 ةوقلانملوةب رومالا مزع ن .ءالذنافاوةثتواو ريد: ناو هللا لاقن موك ارا توهج وورملا
 لودر وح«: ناك هناكلذو ف ,رمشالا نب بعك ٠ قتلزت لننو رخ ؟لاقو « هني صاوهيلع ناهز ءام

 لاق ىبحب نين سحلا امص كلذزاتنمرك ذ نيا ءاسند تاس ولو هيلعهليا ىله هللا

 مابقنمياتكلا اونوأنيذلا نم نم متلو هلوةىفىرهزلا نعرمعمانرم تأ لاق فاز رلادبعانرمحخأ

 هللا لم ىنلا ىلع نيكرسشملا ضر ناكو فرمشالا نب ب ع؟وهلاهارياكى ذأ اوكرشأ ننذلا نمو
 مهفراصتالا نم مرهنةس+ هيلا قل 0 ملسو هيلعهللا ىلص ىو اوعي وهرعش ىف هناعصأو ل-ومرلع

 ركدنافعبهمر -ذمهاراطفىلاوءلابهموق 5 سا<ىفوهو هوناف سب عوبأ هللاقيب ل جر وة تنير

 ا لا يو < ى» :رلف ذعبىلاندلفلاقةحاحل لانثحاولاهو مهمأش

 لآ ورعأ وذ : لل را اذهو<ب :لزت د: مدي ملل فل هليأ ولاقفا بق غنتستلاندنع' 2 ردا عسل

 ا هلق را امهن أ سعا تلاقف هودانق هوفاف سانلا مهنعئده نيخسهاشع دولا

 متهملع فرشأ هنا ة ةمو ؟عنءبوأ رم _.افرمعملاق مسمنأشومهثيدحت ىو دم مالاق مت

 اذهلاةفانؤا نار يسعت نأ ىهسن انااولاقن لاق ارك مهعس نآاودارأو مان ا!نواهرب 'أمهداكف

 ةأرضاى أول نمانالو سانلا +. أتناول كءاسن ىفونهرت أ لاقف نية -وتنيهراذهوقسوةنيهر

 مكحالس ىفوتنا لاقن مورلا السلا ىل انتجاست ا[ ءدقفان -الس كنه :رئاتكلو الاس كننم عن
 4 اتلاف ودهن اال هدا 0 0 ناار رسل 2 اا

 0 نال مارس كلانا رلاهذهام 0 ميلا لزغناهملع ىاغتيبا

 ةىلسم زن دج ءالعو هنرمصاخيف سعولأ | هزئعطفهلياودع اولتقا لاو مت هقندعا منه ةعغار مشد مهضخ هملا

 انديسلاةاولا ةفراسو هماعهقاىلص ىلا ىلااافسن روءذهدوهللا تددافاوعدر مهول مف فيسلاب

 ممول ومهلاتف قرر < وموملع ض< ناك امودعينص ل سو هيلعهنا ىبص ىنلا مه »رك دفة ع

 قلوقلا ْه هشعونأنا وطر ىلءعم متاتكلا كل ذناكف لافاحط «مهنيب وهندب تكي نأ ىلا هاعد

 نهرو ورع 0 هدم تب اتك.لااون وأ نيذلا ىاثمم قاذخأ ذاو) هو 9 وأن

 دوهملاءالؤه نم اًضارك ذاوهرك ذملعت كل ذب عب ( نورتشي ام سئ اليلنان هياو رثذاو

 دس و مدل ؤدىأ ناحي امهردح

 ىفان الاوز_هتازئ لاقا ريثكى ذأ اوكرشأ نيذلا نموكسلب ابق نه ناتكلا اونوأ نم ,ذل نرم نعمبستلو

 ليلا ىذلا 21 3 دبل مهقاشمهللاذ اذا دمار ممم باتكل !لهأ نم مهريغو

 نيغل أ اللات ىّتته أ امظع 1

 ىلعةبمايقلا مول ءىح كدحأ
 لوسرا,لوقي ءاعر هلريعب هستبقر
 كلك لمأال لوفاف ىنثغأ هللا
 مك د نيغل الك تغابأ دق اًءيش
 سرفه تدق ىلءةمأ ملا مزلءىك 2

 ىغأ هللالوسراءلوقمف هيك 7

 كتءلبأدق آه كلكلمأال لوئاف
 ةمايقلا مول ىحو دحأ نيغلأال

 لوقب ءاغئاهل ةاش هستيقرىل-ع
 كلمأال لوقاف ى *غأ هلالوسراب

 مدح نيا الك تغلبأ دق 0
 هةمقر ىلع ةمايقلا مول ءىن

 لوسرابلوقبف حابس اهأ سفن
 كلل كلاما لوداق ّئى هليأ

 1 دحأ نيغلأ ال كتغلب ادق اًبنسد
 هتدق رىلع ةماسقلام 9 ءىدكل

 هللا لوسرأب لوقف قدح عامر

 اي 11 لوما يعا
 «ىح كر نيغلأال كتغلبأ دق
 ل اوقف تماصهّتمق ر ىلعةماشأ ١ مو

 كلمأ اللوفاف ىبساغأ هللالوسراب

 3 ' الاىبعمو تتغلب ادقاتيش كل

 6 ,بْعلا دو ءام ءاملا 2 اركز

 مءامى نود نأ ىو: ناك أف
 ىفانت ةومتلان ال كلذ لى .نءامو

 ةيناسأ الات ا ارملا ىلعأ اهم ؛ال لولغلا
 اندلاف راع ا الذ
 تا الاف راو
 توف نمهسلع لزانلا ىحولا 3

 قائم نوك الف تاو.
 ةهوةتمماللل سة وتامه ضرالا
 هلوقك لغبل ىأ :ثاكامو ردقتلاو
 اموىأ دلو نمذختد نأ ةئاثأك أم

 مضار ق نمو اداوذ_ك:!هللا ناك
 ناهجومسيغف نيغلا هفو ءايلا

 ايصذم لح ناك املكهيلعىن ل اناابئمدت اوفىالط الاىلع' مرك هنا اوةمر 1 ا

 تفولا كلذ نيم لا نااهنمو اين دلاتص طفورخ -هلا ب اذلع عم هيف ناكمف ىحولا ىل ق نم هيلع ىف داك الهنا هورس أ +ة فن ام امهلنا ا



. 

 0ث رغك أن رعلال رقت در لاقلزاغالا نم نوف نافعا لاني ىأ نواعم منان ومغأذ كتف نثتقوةنا ىلا كلت ثناك- ةرغغلا «. انىف اوناك
  وهلاق. نأ والاو رغك و قسشي لا .اك لاغليةلدار ااوهاذهناكول يبتغلا لافرغكعلا (121) ىلا هثمسنوأ أارفاك هتلهح لد رلا

 ددحوتالوالاع هندحو ىأ هتالغ نم
 نبا ناكو الان ناك اذا الا الاي
 ةءا رعلاهذزشه ركن سامع

 ةنايحللا ىلاسن,ال فكل وقيرو

 هنومك" الو قلاب لس ص لوسر ننال .كالاوةارولاودو مهيدي اقىذلام ماك ىف سانلل هناس

 ل رةكف كاذب مهملءذسخخأ ىذلا قام ماوضقنوموعبضو هنلارمأ وكر ثذ لوي مهرووهط ءا روهو الم“ و

 نيمو سالما قاثملاههلءذخأامم ماقكباو ءاتنا ولو#» ال.لقانم هباو ريشاو كباونذكو *لرمأ

 كلذ س هيا رغ_ثاام مهءارش انا نير نمال.لق اهسسسخ هئماض وعن ومن صأ

 دوتلاا م ىتعمهضعب لامفدن الاهز_مىبع نعف لن رانا لما ل تبا ةؤرتك امكن 0 تلق فص + لاهو لة ناك دقو
 نيذلاقاث ملاذ أذاو سابعن .!نعيثدح هناةمركع نعت اثنءدي ز ومد ىنأنيدحت ىثث ىخألو لاقي لغن لب لان لغن لاق ق عماني ان“ لاقريكب نب سنون ان لاقسب ركونأ انيثمص كاذلاه نمرك ذ ةصاخ نأ ىل ناك ام ريبحنب دعس
 نما مههابش أو ع..شأو صاحنف ىعب رمل أب اذ هلوقرلا هنو ةكمألو سانلل هننمما بائكلاااوثوأ لل وس لراجتالا ن نا
 نعت ان ندب ز ومد ىأ نب د# نع قدما نن ان ءتلع انث لاف دمج نما دو رام>الا ا 6 يسوع
 ىلأ ىبث لافىع ىنث لاقىلأ ىنث لاوده_سئد#م ٠ رص ميما عت ل وشمر م يا ا
 هوذل.ذف هن هو الو سانلل هننس.ل ناتكسلا اونو يذلا اثم هللا أ ذاو هلوق سامع نب نعد أ نع ا
 املفنودتبت مس 255005 هناماكوهقلب نمي ىذلا ى لااوعبش نأ مهم ناك مهروهط: ءار 1 0 ارو لست اس

 كل ذىلء مهدهاع تودهزاتى أنا اوك دهعب ف وأآيدهعب اوفوأ لاه مل وهيلع هللا ىلصا ذهنيا ثعد

 | انث لاودجأ انث لاهرمم انثص ىدنه مح ىذلانوةلثو هو 8 ةدصادجت ثعب نيحلاّعف

 قاثيمذ اه انا لاه تب الا سانالهتندمل باتك !ااوتوأ نيذلا قائم هتلاذحت اذا و ىد لا نع طابسا
 اللقانمث ياو رتشاو مدر و هطءار وهوذسنف هنو ةكمالو مس وهلعمتاىلصادجت سانلل هنن سلد ءءوملا
 نيطبلا ل سمنعيف اما لأ نءىر والاانرمشأ لاق فاز رلادبعانرمشأ لاق حت نب نسحلا اند
 لحر ماع باتكلا اون در نيذلا فام.من اذ ًاذاوت آلاهذه نع هءاسلج ف سول نم جا لأ سلا

 ١ 0 نال هناسملد 10 !!لهأ قاثم -ازخ؟ذاولاغف أسفر عبس ديعسلا

 ذاو هلوق جرح اند باص ىنث لاقنيسملا انث لاهرمضاقلا انثدص هوذبتف هنو تك, الولد
 ظ ىذل هننانيدمالالا ناهبفتاكولاق ادق ءالو سانلل هنن ل ناتكملااوتوأ نيذلا قاثيم هنلاذخأ

 لاهو ةءا ارهلاءَز .ءذهىف مهضعب نعط

 فليبقلااذهن. ءامامرثك أنا
 لعافلا ىلا ف لعغلادنسأ ألم زغتلا

 ناك كلرمشت تا انل ا

 توم نس هنل ناك أم هاأ ذحخامل
 هنلاثاك امواموق لضمل هللا ناك ام
 سول نة د.بعولأ ىكح رمكعلاطبل

 كلن أك ام مالكا ىف سللاو#

 نا او ءاتلا ٌ

 لك كلذ. ىيعنو رخ لاو لمح الاوار وتلافوهدنعاب و م هنود باد *نأو .دابعىلعهضرتفا ف 0 دنا

 ناعدعس ب لاقدب زب مث لافر هلا 062 ده كلذ لاق نمرك ذ ِِ ني دلا ماب الع وأ نم 0200 7 هزه قفاونو

 3 . الاوهروهط ءاروهوذنف مل !ذال هتندمل باتكلا اونو أ نمذلا قاشم هلياذح اذاو ةداتق مكانغتعفوانل مونيا هللا لص

 اط.ضع لسحروإغ هدب ىف نزاوه الوةكماهلعلا ناقكن اف معلا ناسةكوك ايا هلعبلفاش لع نف علا لهأ ىلع هنلاذخأ قاثماذه
 لثك هب هيلا قبال معلشم لاقي ناك ني فاك: انمن اوكمف هللأ نب د نمي را در , هل لعالام ل حر نغلكسي ناخب ىبعع لغد اذهىلعو تاع

 قطان ملاعل ىف وط لاّقد : ناكوبرظالو لكأنال داق ملت رخال مك لثموهنم قف الزنك الاغدج ول ىت همي لغن لح ٌنأو

 ةنعشتتاوهاعوو فش ارتست ع«-لحر وعبلاا عدو هلذب وهل هفامإ ع لع لجر اذه عاو عمتسمل ف و : امهقفاون نان دضاعتمت ا ءارغلاف
 ةيم نب ورع نع س الا نعه لس نعدس نع ىنأ ىو لاق ىدوعسملا هاربا ىح
 ْ رةبابعك م اعأنا لاّمفد ا داوم رب

 الو سانال هن 1 ٍدبلتاتكلا اونوأ نيذلا قاثم قلاذ_تأذاومكفث سيث 4 . الذهن اكرشد ومالسلا

 لاقدبجنا | اذ“ ىدوري وهو تازب ا مناهربخأو مال.لاهرفافتنأو هتادبع لاف نومك
 ل 7لاقو بغكو هللا دع نعدو دن دمع ىأ نعد فى ورعنع شس الان عربرح ان

 ني ع ان لاقراُم ,نا ايش رص كلذلاقنمرك ذ مهموقىلءنيوبنلا قاتم هتلاذخ أ ذاو اذ

 ربحا تأت أ سا ,ع نمالتلق لاقريبج ني ديعتس ن رعشبأب د :أ نبى حن ىث لاق نامغس نع دعس

 هناىورب اهرثك لوزا راس
 شعب ةهنغااةمسق توخابا

 اولاهوموقءءاخل عنام تاو رغلا
 هللا لم لاقف انئانغ مسقنالا
 دحأ لم ملناكول لوهلع

 تور ' ااههردوك:متيسحاما هذ

 . نعو تلزغف م 0 ىلا
 هنبأ ىلكلالاقو تازخن دئاز ئشيانغلا نم ملسو هملعهنلا ىلص ىنلا مهص2 نأ اوعمط نءاذلا فا ارمثأ نا سامعنبا
 ملك مئانغلا مشق الناوهلوهخ اشم نمهنلالو ,سرلوق نأ ىشخاولاو :ىنغأل اءاط زكرملاةامرلا كلر نيحدحأ مئانغف تو لتاقمو



 هلاىلصلاةفانوقوانن او اة مقباذك اولا ةذ ىرمأ جرت ىنسزكر رملا اوك رثن رثثالنأ جلادهعأمأ مسوم.ل عدني ىلص مول لاعفردي مو اهو

 مئالطال ميش لواههسقف منغ مهدعب )ا 20 مف عئالط نميز ملم هنبا ىلس ةلاىو روج م ههسنالو لغن انامل ءط لد ماس هيلع

 هلوسرل ىهنلاف ةغلااسستازتف

 اموق ىل معي نأ ىنا ناك امو ىنعن |

 مسي نأ 0 نيرخ 3 بكد

 ةازغلا ضعب نابزحن ىهسوتهي وسلاب
 صالاةروصب اصي#واظ اغتالولغ
 ارقي ناك حولا ءادأ ىف تاز لية

 ولأ اهيادج مهموق ىلعنيسنلان ملاق مهق ثيمباتكنااونوأ نذلا ن مكب رذح ْذاوْنْو رقد هللا

 بلبسان ساما ظلام انث لاقتصيبق انث لاقس رك

 لاف لاق نينا قاثيم هللاذا+لأذاو بانك ]اوتو نيذلا نا ءمهاذ اذاونْو رقي هللادسع

 ند هاا نا اول ان , رضاك هيا ساذلل هلأ هيل هلودامأ اديهصوت لح نييبنلا كانيسم اخ

 نسحلاناك لاقىدعسلاةماعنوبأ انث لاقنا اوك ذي دحي انث .لاوىأ ىنث لاقثراولادبع
 سو مهيد بيعه بفو نآرغلا همك دصم .او قحاب نملك. هنوتكملو سانلل هننبديل باكل ااوقوأ نيذلا قاثمهتلاذث ا ذاو هاوق رمش

 ليقف كلذ كري نأ لاسف مهتهلآ ا الو س اذلل «نذيستل موضع ار قف كلذةءارق ىفءارقلا تغلتخاو لمعلاب
 عام سانلا مكب نأ ىنانأك اذ مناد الو سانلا هتنستل مهلدتبال لاق عب بطاخا جو لعتفوكل وقيد أ ءارق

 ةيهر وأ سانلاىف ةمغ ةرمهبلا هيمن ىلصهيبن هئارابخا هاو الا نجوا اعيجءانلاب هنوةكنالو سانلإ هناسلنورخ
 5 لغا عتاب لاغن نمو مسهنع اندنعكلذ فلول او ب تئاغلا ن نراك مهنعرباراصذ نب دوجومريغاؤناك منع كلذ مسوعيلءهللا
 ا رئامسهتب ان لح ريغ مال_سالاةءار 5ىناتضغّتسم امههوح وده نأ ءارقامهما

 ند :ءأ رّملا بج نافكلذكن اكن !اوثالذ ىف مالا نأ اريسغ كلذ فب اوعلاو قلاب اصأ د مْ راقلا

 4 رمي دق ناك ذا هند وذيدق هل اوه.الالرتساا عجسع ايلايهن وكل او سانلا هنن .دبلامهمأ رقآناىلا

 ناكو لود >اولاشمو دحاو ىنعم ىلعملك اقستم نوكد ىتحهوذدنف هلوق ليدس ىلع بئاغلا نعربملا
 مهروهطظءار وهوذينف لاقي نأ نمىلوأ كروهطءار ومومتدبن فلاب نأ ناكل باطخلا ىنسععلوالا
 ىبملاانيب دقو هيل معلا مهك روباشملاب مالا مهعسضتل لثم هناف مه روهط ءاروهوذبنف هلوق امأو

 كلذىفاناق ىذلا و: وهنداعا انهركفاذ_هانباتك نمىضماعفكلذك ثلذ لبق هل-أ نم ىذلا
 نبىحانريخأ لاق سردانما اند لاقس ركونأ انثامص كاذلاتنمرك ذ ليواتلا لهألاق
 هيلمعلا اوذدنامت' هنو رعد اوناك دق مهنالاق مهروهطءار وهوذبنف هلوق ىف ىعشلان عىلعلا ولأ

 اوذبنلاق مهروهظ ءاروهوذبن ذي رحب نعجاحص "ىث لاقنيسملا انث لاقمساقلا ئص
 نءتدن لاق لوغمنب كلأم انك لامر تا انت لاف نانسسن 5 رند ىاثنملا

 هورح نرسم رثك 1 ةايقلا

 3 زلا ع نام هزيظنوهرهاظ ىلع

 لديو ا اهماع ىمح مول

 نعو هانيور ىذلاثيردحلا هيلع
 ' ئشلا كلذ هلل ثعلاق هنا سايعنب|

 هسيلالزنا هللاقب ع منهجرعق ىف
 هسيلاىسهتنا اذافهملا طيسفهذفت

 نعو هنملبعي الف ةرهظ ىلع هاج
 ةفانو درس هنأ ب ف ارعالاةاهح ضعب

 لا فدي“ الاهذههيلعثداتف كي

 ؟بهفضخمم رلاةطاهلجحأ نذا

 رومالا ساف ىشلاكلذتاق لمحلا اورتشاو هلوقامآو هب لمعلا او 0 لاف مهر وهط ءاروموذيتقةنأا ًالاهذهىف ىبعشلا

 مود ونندلار ومالا ىلع دو رخخالا انمص مباكلامهغي رد ةوقملا مهلا لعاوذخ أ امههذحا ن ءانلقامهانعمن افالرلف انته

 نوكرذ-ُتةو كسملا كلذ نا لعب اوذحخأ ال_كقانك هبا ورتشاوىدسلا نع طابسا انث لاقلضغمئ دجأ ان لاقنيسإللا نب 0

 لسبجلا نمل: اوةغدلان م نتن || فنو رعي ءارسلا سئبفلو ةي تو رثشيامسمبف هلوقو ل -وميلعمللا ىلص دخت مسااومتكواعمط
 نانع ىسيءنعممداعولأ ا لاف ور عني دمت انئدص اي باتكلا مولي دبتو قاثبملا مهعيدضأ

 ال) هلوةليوأن ف لوقلا © ةاروثلا دوهجل'ليدستلاو نورتشأمسئبفدها تنعم لأ
 مهو باذعلانمةزانج مهب سحت الفاوأعشب ماع اودمح نأ نوح واونوأاعنو>زغي نيذلا نيس

 قاغنلا لهآ نم مود كلذ ىنعمهضعب لاّقف كلد هلود لب وان قلب وأتلالهأ ف ادحا (ملأ !باذع

 هللا ىلص هللالوسرفرصن ااذاو ودل اازياذا مجميلعمنلا ل بسما لو-رف الخ نودع اوناك

 للهسئ دمخ انمرص كلذلاف نمركذ اواعقي لا عاود م< نأ اوم .توهنلا اورذتعا ل سوهيلع

 لافري_ث:5 ىأن ' رشعح ندم انك لاهم سم ىبأ نب ا ا الققربلا محرلادبعزناو ركشع نما

 لوسر دهعلعارتا نيقفاناا نمالسرناىر دخلا ديعس لأن عراسي نبءاطعنعملسأ نيدب ز ىث

 مهرع#عاو -رفوهذعاو ةاَحو زغلا ىلا ل_سوهيلعهلبا ىلسص يذلا رجاذام_بوهيلعمللا ىلصدللا

 / لزتاف اولعفب :ملاعاودمحتااومح -ًاوهيلااو رنتما لسور يلع ها ىف ىلا مدق اذاو هنا لوسر فلج |

 ىرب وهيمأ لاب وقوذل كلذو
 نوةتملا لاه هدوصعم ُضشَن

 ةمايقلا مولءااذاهنا هبقةدث اغلاو
 تداد 2 لولغلا كِلْذ همسنمو .ةرىلعو

 هيلعهّللا لص ةلوق هل مو هتريضف
 لافوتمايقلا مول ءاوارداغ لك- لإ

 ليثةلا ليبسىلع اذهل سمونأ
 هنادا ارمااو هدعسو لابو ربوصتلاو

 لولغاااذز_ه هيلع امنع كا

 هيزاحو ةمايقلا مون هلع ررغبو ||

 5 ةرو زمضالو لمل دريت نم هر ط ع نع ظفالا فرصه .فوئشلا كلذ لمح نءراهتشا لثم كلذ ريتش سن هنادارملا ىل.ةوةمذاخ هيلع ىقعال هيال

 انهو ستك اانماظععم مهند نم صاخق ريغ هنا لول غلا باص لع هبل مو معلا ليدس ىلع بساك 03 !ءازسلل تالا تسلا ال لك فوت



 نيت ريتا ءاغلاو او راكن الل ”رمهلاو م !نذألا ةفلس ا ملصق بسك امؤو 7مل شفعا ازملاةمفوّلاغا!صمخول ا غلبأ

 ةدشبهنم عج ردثنا نم طعمسل ءأي ع نكلولغلا لرب ىفهنلاناوضر عسبتا نأ كلامتلاو )ا 284) ىنكلا لاق عا اق ىق'انمأ هرب دقت

 ا ا

 لاقو لواعلا ]ل ماقتناةدارا

 هللا ناوضر عسبتا نفأ جاحزلا
 هيلع هللاىل ص ىنلارمأ لاثتماي

 نيكس اعفدلا مهاعدنيحرلسو
 1 هلئا نم طدضسل ءأ يل قلل مول

 ثولوالا ل. ةواوأع: :ءم/زمذلا مهو

 نوةفاناا نورخ الاو نورحاهملا

 تال ءالابهنانا طرعمتاءرثأ

 ناس نك لسلاو
 هتيصعيلاغتالاو هر غكلاب هللا

 ةء الا توكستل برق لوةلااذهو

 ببسناك ناو مومعلا ىلعةارح
 م هحهاوامو هلوةواصأ+خ لوزلا

 سب و هلوقوءأب نم ”هْلص ماع نم
 روحاللاهَعلالاق ضار ءاربصملا

 ءىبملانيب ىوس نأ ةمكلاىف

 ىصاعملاب ءارغاناك الاو نسهللاو
 تاعاطال الامهاو اهلةبحاراو

 مهلىأ اى .5تاحرد مها ءاربةننو

 تناىثكلا اذهنس>وتاحرد

 مهريصلد هزأك مهلامأ فالتعا

 اهتاوذىف ةفلتخلا ءامشالا ةلزمع
 ةيناسلالا سوغنلا ءاكملا تلاقو

 فالتحخااوملعل دب ةيهاملاةفاتخم

 نمو مالطالاو فارم الاب , اهتاغم

 سانلا مسو هلع دننا ىلص لاقازه

 ةضغلاو فهذلانداعت< نداعم

 مهل اال تمرد موسغن رهف
 مث تامرد ووذدارأ لو تاحرد

 نمىلا لة دوعئدىأ ى اري عضلا

 ىدااغلا تال هنيا تاوذر عبتا

 له ىف تاحردلالامعتسا فرعلا
 باعلا لهأىف تاكردلاو باوثلا

 اطذسإ ءاب نمغصو رك ذدق هنالو
 نوكمف مه هاوأمنا وهو هنلان م

 ناوسضرلا عت انملافصرانه
 تاكل ادي دنع هيدارب الوازك يي فاشلاد نع هلة بلاهذهلاقن كه ك-وهلعىفهانعمناك ناواذهوهنن دنع هلوقهدب ؤد و

 لاق بهو نب اانرمدخأ لاق سنو رومدص ةداالا اونأ اعثودحرغ ل : نيذإا نيس ال ممم ىلاعته لبا

 نيسعغال اسر هملع هللا ىلهدهحل وانت لجهّننال عد هللا نوع. طا ١ ونوأدد ونوه هوصن وهلا توددعر

 ا ب بحس

 ا بغي يذلا نبت 4 ل

 هلا 1 و نر 7 لاقو اهباولات>انإ- اهنا تور ا 2 : واو ذكواوغلخت

 كاذلافنمرك ذ للا ىلا "ا صانلاةبسنو سانلاهسهلالضاب نو-رشباوناك د وهملارابحأ
 ىلوهةم هركع نع ثنا ندب روومد#ى نان دج نعقهمانءانعةلس انث لاقد. جنا شح

 قع مل ب اذعمهلو هلوث ىلا ناتك_اااونوأ نيذلا ناثيمهنناذ ا ذاو ريبح نب ددعسو أ سامع نب ل

 نمسانالا 5 + رام ىلع. هدلا نمنوس ههاعنوح رغب نيذلا رابحالا مام ههابشأو عش أو صان

 ىلع مهوامع م معلهاباو سناوءاط ع سان لا مهل لوي نئاولعغي لامعا 10 و ةلالشلا

 ريك نب سول اند لاق ركاتلا ايئدص بانل ممل هب نأ نوم وريخالو ىده

 نب |نعمثدسح هنأةم نعت ان ثءدب زو مده ىأ ند 0 لاق قدس نن رمخ امث' لاق

 ْن ءموث كا ذ. ىنعلب تورخ ١ 7 لاقو ىده ىلعمهوأ محب ل لعل هاب اوس ءاولاق هناالا كل ذو قع

 مهللاقد ناب اودمح نان روءحو مسوهيلعّنلا ىلصدحت برذكت ىلع مهتملك عامجاباو > رفد دومملا

 ل َج 0 تلد ل 2 : وترسل

 نا هللاع-دقاولقو ا سرعتك ميعاستجابا او>رف رف مهئافاوتا

 مهلب ,اوذكو ما .دلاوةالصلا لهأن <وهؤابح او هناءان نكن اواقو ىنهنا از مدا لاك

 ىأنب ىدع :مرص اولعفي لاع اودم< نت وح هلل'لاق هللا ىلءءارثفاو لرد رعت لكأ

 اونآاع ثو - رقد نذلانيسحال لوقف ءلامغلا» نعرم و>انربسخأ لاق ديزب انيس لاق بلاط

 0 دوج تلاغلاقاامغب لامباودمح تأ توحي و

 او-رفو كلذ او-رفو اولمفذ مءمىذلا اكو مكند دا ايععو مكدتماك | اوعججاف ىىش سل

 طامسأ ا "لاقدقت" انث لاهد#+ انئرَص ملسوميلعدنلا ىل صدم رغكلا ىلا مهعامج>أب

 رغكلا ىلع مهءامتجاباو-رفوثال ذب اوحر غف لسوهيلع هّنلاىل_صد معااومتكل اقىدسلا نع
 اومتك لاقىدسلانع طامسسا انث لاقدج-أ انث لاقد#ت ادع ملسوهيلعهّللاىلصدمعت
 نه نولوهدف مهسفن ًانوكز/ا 0 هيلعا اوععحانيح كل ذاوح ردك سو ناظم كيووت

 نيس 1 الا اإل زسهارازبد لعن ضو ذاكألا له ًاوةالصلا لهأو مامصلا لهأ

 ويحأ اواعفي ماع اود مع نأ ثوم و ما سد نافاتاو# ماولأاع ثو -رعب ؛ نيذلا

 ديعانرمأ لاق ىحب نب نسما ياض كلذكا اوسيلو مهن ا ًاهءنوكز ,ا برع امهدم نأ

 534 -الاءذهنعأ هءاساد ياخ لاس لان يطبلا لمن ءفاخ اىلأنعىروب !اانريخ لاق فاز اررلا

 اواعغي لاعاودمح نأ نومك وادم هتاف ريمحئن د.ع_سلاقاولأ اعنوح رغين يذلا يسال

 ىتثلاف ىعىنثلاقىأ ىنأ لاقدعس ندمت ٠ م دص مالسلا لع مهارباندىلعنكخ مولوقوه لاق

 مهناواعفي مل اعاودمح نت وبح واونأ اعّتوحر غي نيذلا ني سعال سابعزب نع هنأ نعف
 اويحأو كلذءاو-رفوهعضاومنعماك-اااوفرخو قا-اريغباومكفباتكلاعجلعل زن أب اكل لهأ
 مسهنانؤ عزب مهو هللالزنأامو مويا عدنا له دمدجاو رزقك ممنابأو - رفاوأعةب : ملا عاودمح نأ

 نيذلا ش
 ىف نونواشت :مممالبرق“ هنال طخطمسإ ءاي نم ىلا دوعب نسا ا لاقو باوثلال هاب قبلي هناواش ١» رماشل : 1! دشن هناالا إذ ٠ نع ىلاعت هرم 1



 اذرحنم ىلغران نم تالعت هلىذح ل->راباذعرانلا له نوه نالاقوارواحاضْضابنمنا مسوميلعهللا لصقل لورا

 له تاكرداذكوةتواغتمباوثلالهأ )١١9( تاحردناللك-ا !ىلاادُث اعتوك نأ «>والاو ىاذعد 5 نذعت لهو ب راب ىداذنإ هغامذ

 0 وباذعلا نمو هزاع السلا مو هيل ءهللا ل صدم زءو لح هللا لاف موصلا ءتالطلال

 ابل عضوات اونأ اعنودر هب نذل نيس الك ذ بعمل: نورخ |[ لاقوماباذع

 مداعوبأ انث لاقورعنيدجت انياط كلذلاةنمركذ كلذىلءسانلا.هدمعن آن ويح و

 لاك او اع نوحرغد نيذلا نيسدتال ىلاعت هللا لو ىفدها <# نع مدن لأ نبا نعىسع اذث لاق

 نو رخآ لاقو كلذدو ميكا الومماع مهاب مهدجو نامل مولي ديت ساذل ابانمعاب اور لاق دوب

 رد ودع كلذلاف ن 10 مالسلاهلعمم هاربا ل 7 اطءأاتع او اور ذمملا ءاذ ىئعم

 هذهىفلاق هناريس حن: دمعسنعىلعملا أ نعةبعش اذث لاقرق عند انث لاق ىثملازبا

 اًنيادص مالسل اهيلعرمهارنا هللا ىلأاع نود-رشي .دوملا لاق اولعشب :ملاعاودم<نأ نوح وكن هلا

 0 راطعلا ىلعملا لأ ن ءةيعش انت لاقري_.-نبتدهو 5 لاقى الانا

 دوهلا ََ مموق كلذ. نعل بنو رخآ لاقو مالسلا بلع ميسهارباىلاعت هل ى طعااسعا 5 را

 كلذلاق نمرك ذهابا كلذم ما كباودرغف هوكسفئث نعولسو هيلع ىلس هدّنلالوسر م سول س
 ناةكملمىلأ نبا نريد لاق ميرحنب اانريخأ لاق فازرلاديعانريسخأ لاق ىحي نين سحلا نيص

 ئرم لكن اك نثل لل قف سابعن بالا فا اراب بهذا عفارل لاق تاورضنا هرم أ صاقو نأ نب ةمعلع

 هذهل و لام سادع نب !لاعف نيعجسأ هللا :.نيعيلا نعم لعق لاعدمح نآس >أ 1 دكااعح رفاثم

 اولاكتس ادق نا هوراف هريغبدو رمت او هايأ» 0 عمه ًاسفدوهملسوهيلء هللا ىله ىنلااعدامنا
 اوثوأ يذل قاثيممتلاذحخ أ ذاو لاق مدابأ ما نماونا اعاو

 روع ىنريخخأ 2 رحنبالاقلاف اج ىنث لاق نيسملا ان لاقمساقلا اياد نا ا )|
 عفاراب هاو ل لاق م1 نب ناو رع ناهرب#خأ فوعنب نجلا دسب هند: ين ةكلم وأ نع هليا

 أبدل عم لعشن ماع دمك نا حأ وقأاعحرفان مّ صا لك تأكل هلل قف سانعنمامىلا بهذا

 ذاو سابعْ اال 06 ل ازرئامتادب . الاهذ_جاووكلام سابع نبا لا ةفاعبج نم ذعنل

 مهلا سابع |لاقاول غب ملامعاو مدح نأ هل اود ىلا ساننل هننيدمل باّكسلااوتوأنذلا قاثسمياذخأ

 دقاعمو ريخأدقنادو رادقواودر ة'هريغب هو ريسخ او هارا هرغكسف ئث نعم سوميلعهتلا لص نلا

 ىعلبنورخ ١ 7 لاقود# هع مهلاسامءأبا مما 5 ارا ااعا - .رذو كل ذباو دهس اق هنعم علاس

 كلذ الح مهنمملاعتاودمسل مهتمةيحت ل سوهرلعهللا ىلص ىذ | قاغنلااو رهط دو نم موق د

 هللاءادعأ نا انلر 5ك ةةداتق. نعديعس مث لاقديزب ع لاقرمشد ايي رص كالذ لاق نمرك ذ

 مهو نوعباتممهماوهيءاجىذلاب توضا رممااوعزف ملسو هيلع هقلا ىلههنلا ىناوقأ رم تموج ذو زتلا

 ىلاعت هللا لزن اواول عد : لاس ع لسسو هيلع هللا ىل صدت ا أ مهدمعنأ اودار ,ًاو وس مل الضب نوكسوم

 ىحينب نسما انئثادع ةب : الاواعغ, لاعاو دم تك وبح واوا اع«نوح د عال

 ملسوميلعهتلا ىل_صىنلاا اون و ع . له نالاق: هدامق نع رمق ريسخأ لاك از ازرلادمعأت ريخأ لاق

 انع نو> رغب نيذلا نيستاللاقف هللا مس ممذك ءد 2 !انآفا 1 ةئ.هو وكب ار ىلع ان اولاعف هبا دع أو

 نورعنع شعالا نع نانقس اند لاقنحرلادبع انث لاقراش ثنا نعد نيتن الا اونأ

 هن : ًالادزهنالوقيو مالسلا كل اع رقي ابعك نا لاف هننادبعىلا لحرءاجلافةديبع أن © هه

 ل ارنامناهوريخأ لاق اولعفي ملا عاودم< نأ نوبح واوتأ اينو رغب نيذلا نيسحتالاكف لزثت

 -رقو مهل سام هنعهورمدخأ ا عه هلل

 (عسبار  (ررحتا) - 079

 اواعشي ماع اودمح نان وبي و لوم لءدنلاىلصدمعت ارذ 2 وهللابار 5 اونأ اعينوحرشب نيذلا

 ةءالا اون اع : نود<رغي نيذلانب تال هلوق ليوان باودلابلاوق ةالاهزهلو اودع ىدوم وهو

 قاملالاعأ توافق بسحب اعلا

 بتاع ىتاحردلا لمغتسا دوو

 امثتاحردلكداو هلوةكراذا !لهأ

 مهيزاعت نولمعباعريسبهتاواولعأ |
 نمد ةالثاتنمزع هلوقاهرادقع

 هوجووظنلا قني_ذمْؤملا ىلعهّللا

 1 بامف اشنلوسرلا اذهتااهنم

 تدل الاهرعلوط هنمرهظ لو

 "هلا اذه نمقءلي ف. كف ةنامالاو

 لاةلاعت هنأ كح اهنموةلادملا

 نعمهزتأ تاب هغ-ضوفف ىتك ال

 هدوحونالو-تأ ىنك-اوةنامإلا

 هش و يلع ىبم بع مظعأ نموكف

 اماونياهاح نيلماخ منك

 مك! لصح

 مق نعطلاهمف نعطلافل اوسرلا اذه

 ىلءب<لحرلا اذهل ثمنا اهنمو
 ردة امىصق ار هنمع تأ ل ةاعلك
 ناسالاودلابهعم توكي وه.!ع
 دوعقملان وكف تائسلا 0
 داهجلا ىف نيمل لا م.غرت ىلا دوعلا
 نم ىلءماعنالا انههنملا ىج-عمو
 اما ةذملا ىفهجولاوهنمءازيلا باطال
 ناار ىكلادو ءدنأ

 لوالان:لوسرلا از هة دع 1
 ناصقنلا لعن ولومع قاما نأ

 هو>ومهلعدروت ىنلاو ةلاهملاو
 لكفم هاء معز ولاكلا لد

 مهرطف تدهش ناو مها اًضد آولاح

 نكجل مهالوم ةمدخودو
 نأىلاةمدانا كإةيغ.كتوفر ءدال

 م سوهيلعدللا ىلصىنل ااهح 2

 لكلا ىلءاولبج مهنا اضل داو مهل
 تاي.غرتلاعاوت امماعدروبوهفللملاو

 ددع' ومهروتفلوزيفتايهرتلاو

 ريش ام لوععذ هللا و مهط ع

 رىصيلاروذب عافتنالا مث <, الكف سممتل اروتةلزنع ى :لا لقعو رصدلاراونأ ةلزنع

 ثعب لوسرلا اذهناىفاثلا نمو ل وهيلعهملا ىلص ىنلا داش راديلا مضر ملام للقعلا درععءامهإلا لسحال كل ذكسذ سمار ون عواتسدنعالا



0 : 32 

 صحوة موق نملوسرلاعمنم نم نينمؤملابدارملا نوكيا ذه ىلعفةدلو نم مهنا لبعم“ادلو نموأ مهلثمابب رعمهسنجنمىأ مهسغنأن م
 ىلع ْنيغةاواوناك اذاوهنع هذخأ ب<امذأ مهماعلهسادحاو ناسألا ناك اذا هنادنملا )ا و : ةحوو هي نوعمتنملا مهم مالهم نينمؤملا

 كلذ اك ةنامالاوؤدصلا ىف هلاوحأ
 0 تف 2ت2ت272752ت2797979777ظؤآ1آ-

 0 ل ل لح ا ىعلا نسلق | هيك ةواوهتي دست ىلا ىل رت ]نه سائلا دلل هاشم ذأ هنا رعو لهنا نذل ناكل اه كلذ, علاق مل ى :
ذلا نيسمنال هلوقنال هنوكيالو ل وءيلعهتلا ىل دمت لافائرذنو 4 ف ا .

 معربا قايسيف ةبر الاون, ا عنو رغب ني

 : كا 2 وا لا 000 0 ناكلدو ىلموعلو 3

 لس لور ل كناو لمآ سانلا مما جتك نماون أ اب نور غب نيذلاد# ابن يسال“ الا سوه لعمل 1 مهاراب راكفالا

 اينو كنوبنبرارقالاب قاثمملا مات دخت ادقو مههنك ىفمهدنعاب ونكمكنودح مهوقملاب [] دوهملا ني هذاك يشم ناك
ذب مهبلعتددخأ ىذلا قاثيم مهضقن عم مهو كلذ مهو كيال ن أو ساذلل ملا ما

 مهيصعع نوحنر شب ك

 موصرةالصوةدا بعرهنيةعاط لدا مجاب سانلامهدمح نأ نوبح وىرمأ مهتفلاختو كلذ ىف ىابا ىسوع نور: اوناك ىراصتلاو

 مهضقنو هلوس رومي ذكستلءايلخأ ا ربا كلذ مهوهئاسن ا ىلع هلزن ا ىذا هل زنتوه.> .ول عامتاو امو لل_.ت2الاوةاروتلابو ىسعو

 1 ء فرشراد نارقلا لزئاو ادمن هللا ىذلاهنلاباذعن ماض مهنناظتالف باذس.ءلا نمةزاغع مهنيسحتالف هلوقو مما [باذ مهو باذ#علا ا لاك
 هنم دعب مهالو هللا باهع نمثل ذدبش اامولل:ةةلاوف حلا اووحمسملا وفقا نمامندلا ىفءئادعالهدعأ عبجف رس ىلع ادن ارك ذي نرعلا

 اضع لاف باذعلانمةزاغت مهتيسحتالف هلوقفديزن لاق لاق بهونب انريأ لاق سنول نيش دعا | رست نمىأ مه سفن نمل دقو ممالا
 فم_ولىذلاعم ملؤماضت ا ةرخ الاف باذعمهلو لو. مل باذع مهلورغعحوتأ لاق باذعلا نم | ىلإ سنا نالثإللا نال رنالا

 اذهو ( رب دق شلك ىلعهللاو ضرالاو تاو ملا كل مهناو) هلوذ لب وأن ىف لوقلا هو لحممايندلا ل ا يا ا

 كلءهتلمهلايذكم» 2 ذىلاعت لوش ءاننغأ نخ و ريقذهملانا| اولاق نيذلا» 3 لح هللا نم 5 1 : ا ع ّ '

 مئاريسقف كلذ كلم ناك نمهندا ىلع نو رتغا !!مجأ نوكي ف يكف ضرالاوتاوعسلاهتودام عسبج 0 اي
 امك ذربغىلعو هيلعرتغمو هير ذكم لك و كلذ ىلا! ةيوةعل ا ل.هتن ىلءرداقلا هناهؤانث لح رمخأ ا 0

 كل ذىلئاق كالها نم ىنعبرب دقئد لك ىلعهلل'ولاقف+#ةلح ىلع ل ضغتي هنكسلو بحاودارأ حدب وب رعلا ءهمدار نأ لبكي و

 تاومسلا قاضفنا) هلوق ليوان ىفلوقلا و رومالا نمكلذري_غو مهاهتبوقعلسب#تو |[ رضمو 0 للة

 لئاق ىلعهرك ذىلاعت هنلانم جاتا اذهو (باباالىلوالثاب الراهتلاو ليلا فالتخاو ضرالاو |[فدن و نان دعزب دعم رازنةورذ
 لاقف هد وهملاراةفالاوءانغالا ناو بح ام ردا اوءانشالاف رمد اربدملا نار هقلرثاس ىلعو كإذ
 حت اوذأ دمك -ثاعاضرالا وتاووسلا نممتقلفنهن ًاشن أ اهقفا وربتعا هارت ااهيأ اور دب هؤاَن ل>

 اذهىنوفرصتت مرلعن انبةتعب و ناغلتخيام ملعف-را لاو لالا نمهندب تبقعاسعفو مئازرأو
 بل اذو<ةمناك نأ تاظءوت اب آو ركدمو ريستعمك داسجالة-اراذ#هىف ن وذكستو شاع

 تلطب ولو هفرص و هبلق أ ىدبب ءاكك | ذ نافرتةمبذاك ىنغوهو ريقف لاىلا ىنبست نمناراعد لّقعو
 ماهل ١ وود ضرالا اوتاووسل !ىفامشدع هناملك تاك نم ل ارقف تسنب فيك ْذ متكاهل كلذ

 بابلالاىلوأ اياو ريستعاف«مزحءاشاذاو هوز رءاشاذا هريسغدس فز رناك نمامنغ توك فدك
 قلت نوركسغتيو مم ونج ىلعوادوعقواما.ةهللانوركذينيذلا) هلوقلي وأتىفلوقلا 2
 عضوم ف نيذلاو بايلالا ىلوأ تع نمادوعقوامام5 هللا نورك ذب نذلا هلودو (صرال اوتاووسلا

 راهنلاول.الا قالت ناو ضرالاوتاوعملاقاتىف ناب آلا ىنعموباءلالاىلوال هلوق ىلع ادرضغخ
 ادوعذو م-متالصفاما.ق كلذ. ىئ*ن مهم ون>ىلعو ادوعق دامانق هللا نا رك اذلابايلالا والتاء" ال

 ىنث لافنيسملا انث لاقمساقلا اسمع (5 امان مهمونج ىلعرممتالصريسغفو مهدهشتف

 ريس و ةالصلا ىفهللارك ذوهلاق ةء الاد و3 داما..ةدهللا نو رك ذب نيذلا هلود 2 رحنا نع جا

 تورك ذ.نذلاهلوةهداتق نءدعس انث لاقدبزب انث لاقرش (نيثدع نارقلاةءارقوةالصلا
 نمارس كنين> ىلعتن اوهرك ذاق مدآ نءااباهك كنتالاحهذ_هومهموئ-ىلعوادوعتواما.ق هللا

 فدن+ ةورذةكردمورضمءةورذ

 شرق ةورذوةكردمةورذشارقو

 راسانلو مل وهيل علنا ىلسدمم

 هناي امها هواي هلوق نمهفاصوأأ
 ةمكحلاو ناكل مهلعت ووبكز و

 هلوةدنعةر ملا فاهريسف: صرف

 نارعاوالوسر مق ثعباواني ر
 لالض ىف لبق نماوناكن او هلوق
 تناكن او هلوق ىفف لاكن يمم

 ةمعنلا ناهبفةاملا عمو ةريبكلا
 اهعقومناك ةنهمادعب تدر واذا

 بيقع لوسرلا اذهتئعبف ملظعأ
 نوكي نيدلا نعراهذلاو ل_هجلا
 نعباجأ املئاعقو متأواعفنمعأ
 ١ ىلا وهملع هلناىلص ىلا ةمسن

 هللا اهنءباح واذ هىنا هلوة.دارملاوهوهركسع مز ماامهنلادنعنمالوسر ناك وله واود ىهو ىرخأ ةهش م مءىك- لولغلا

 مدقماهشدسالا رح ناالار> أ ةصق نماهلمف ام ىبعةماهشتسالا هللا هدهفىطعل مك-تباصأاماو ١ هلودىراولاو سفن دنع نموه لد هيب
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 مك-:باصأ ني متلقأر دقَتل و هلام ةفاضأب را لحث ىفوكةءاصأوازه ىالوقةلالوعمومئاق فرطااو مالكلاردص هلنالمطعلاواو ىلع

 ىلع نو انسلءاو رض فك اذهان اصأ (١م1) ننأن مذ. متاقواذك متلعفأ لبق هن اك فوذ<* ىلءةفوطعمةإ+!نوك”نأزو< و

 امهود وعقل اوما هلا ىلءةفص ىهو ىلعب فطعق م مم وذ> ىلعو لمة فمكو لث اقف لاق ثاق اهيفحودلا |

 نسف مهب ون- ىلع نيعمطضموأ اما.ثوهانعمو مسالا نعمىف مهم ونح ىلعو هلوقىفناللل.ة ناسعما

 وأ ادعاقوأ هينحلاناعدرضلاناسنالا سماذاو لقاك ىنعملا ن منلل ذادوعقل او مايقلا ىلع كلذ فطع

 دعاٌقلاب فطعن ا«مطخمهيئل هلوقىعمنالهمنمل هلود ىلءامئاقوأ ادعاقوأ هلوقب فطعف اا
 تاوعسلا قاسى نوركسغتب و هلوذامآو مس م ون ىلعو هلوة ىف كلذ ن1 ذكسف هانعم ىلع ماعلا

 ئه: سدلنمالا كلذ عضال هنان رواش كلذ حئاصةعنصب ن و ريثعل مهنا كلذ ىنعي هناف ضرالاو

 راقفالاو ءانغالاهدمب ورب دقْئدلك ىلعوهنمهربد_موئش لك قلاخو هقزاروئد لك كالاموه نمو

 تقةاخامانبر) هلوقل. وات ىلوقلا © ةداعسلاوءاقشلاوةنامالاو ءابحالاو لالذالاو زازعالاو
 تاوعسلا قا ىف نورك هدب وهرك ذىلاعت كل ذب ىن#عد ( رانا اباد_ءانقن كناه-الطاب اذه

 «بيلعةلالدمالكلا نمزهطامف ناك ذا نيلئاقرك ذ كرمذالط اباذهتةاامانب رئي! ئاق ضرالاو
 باول نممظءمالالا هما ملوايعلالواثيعقاحلا ازهقاخ ملوي الطاباذ_هتقادنام هلوقو

 اذهمدا ارآ هن ءالؤهالو هزهتقل امل قب لوالطاب اذه تقل املاق ءاوةازاكتوة.سا<وناقعو

 قمم رولا م هتبغرو راذل !باذعانقف كلناع- هلوق كل ذىلعل م ضرالاوتاوى-لاىفىذلا قالا

 || برقع هلوقل ناك املضرالاو تاوعسلا الط اباذهت انام هلوقب ىنعملاناك ولو مخ !باذعمهمقي نأ

 امناوباةعلاوباوثلا ىلعالابم راب ىلع ةلدآضرالاو تاووسلانال موه:مىنعمرانلاناذءانقف كلذ
 هذهىف مهرك ذنءذلا بايلالا ى وأهؤانث لحفصواعاو ىسملاوصالاناقعلاوباوثلا ىلع لمادلا

 نمكلاهي را ىنعل كناعساثعالط ار ءالؤه قلع ماب رانا ولا نيمهنملا نس و وماملااوآ راذامهاتيألا

 مهري نأ دلسملاب م مرملا اوعزف ترانوأ ةنس مالا نم مظعل مهمات كنكساواثبعائيش لعفت نأ
 ليوان فلوقلا ه منهج له نماونوكيف هم فلاخو هاصع نم مهاعحالنأو رانلا باذعنم

 ىف ليواتاا له ف لتخا (راصأأ نمنيماظالاموهّتب زخأدقف رانلالتدتنم كنا انبر) هلوق
 ىلاهريسعمنمؤمىزخالواولاق هني زن ا دقفرانلا لندن نمكناانب رللذ ىنعم مهضعب لا قف كلذ

 ند_<وىربدللا صة-وبأ * مرح كلذلافنمرك د ناذعلا ضعب راثلاب بدع ناوةنحلا

 دةفرانلا لدن نمكناانبر هلوق ىف سن أ نعةداتق نعلال_هو ؟انريسأ لمؤملا انرمدن الاقراش
 ل>رنعىر وئلا نري لاق ىاز رلا دمعانريخ أ لاق ىحن نب نسما (ثدع دل سلام 0
 ىناملا تاع اهنمج رخال ناةصاخ ىهلاقدتي رمش دقفرانلا لدن نم كناانب ربيسملا نبا نع
 ىلجلاثءشالا نع ناؤورم نب ةسصببق انث لافدب زن دا انث لاقمراءنامعنلاوبأ انث لاق
 تن ٌآ راديعسابأ انتل لاف ق- :لاق وهقحةعافشلا نم رك دامت ّ رأ دعسان نسعتل تاقلاق

 ني-جراذ مهاموراذلا نماوجر خي نأ نودي ريهتي رخأ دقفرانلا لدن نمكناانبر لاعت هتلالوت
 ابآاب تلق لاقهنلالاقاك !هتمنوجر خت الاله راما نائم ىلع عبطتست الهنناو كنناىل لامقفلاق اهنم
 مه-رخأ ع ام مهل دافاهمهنبا مهد خاف ايندلاىفاب وثذاوب اصآاوفاك لاقاوح رخمناواخد نوف دعس

 اح ىنتث لاهنيسملا انث لاقمساقلا نع هيقيد_هتلاؤناعالانممهم ولت ىف ملعنامع
 كلذ ىعمنورخ 1 لاقو م اههفدلخ نوهلاق هتب زخ دقفرانلا خدت سكنا هلوق حي رح نب نع
 * مدع كلذلاق نمرك ذ باذعلا, ىز اد قناهفدل ةريغواهمف دل نمراذلا لح دت نم كن اانبر
 ن راجانملع مدقلاقرانيدنبو رج نب بح نع سم نمت ربملا انث لاق قدا انث لاقىجشملا
 هؤازخاامو لاهدتب زا دةفرانلا لد نمكنناانب رتلقفءاطعوان أ هءلاتءهتناقةرعىف هتنادل

 لطابلا ىلعمهولوسرلااذعمو قدما
 ةعئاو ةيدصملاب دارملاو مهعم الو

 ناكلذو رد. ةءقو اهلئعودحا

 منن لا نم اول_#تق نيكرشملا
 مهتمنواملا لدقو نيعيسس ردا

 نيعي#س او رسأو نيعب# سرد مول
 ةعزجلاا ف فعضلاةمسن دارأ لبقو

 تنومسملاةىرسالاو ىلتةلاددعىفال

 اوصعالل مدح مون ىوالا فاضأ

 ماز مناف ن وكس امس :مزرههللا

 جب رف: ةدحاو: ص ل_صخ نيم

 با او> م 1 متيصأ لق هل ود نع

 مودنالا.ندلا لاو- آنا تعا كك
 # م متدصأ اذافةدحا 0 ىلع
 ذاعبتسالا حواف محةماوأا امى م

 لاةفرخ با ع 5 رص 22

 هر رقثفو مكسفت دنع ند هوه لق

 سن ةمدصملا هذهنالوالا ناو>و

 ةئيدملا نءعب ورخلا قروماف

 لشغلا ف مئةماقالاىف هيأر ناكو
 قوزكرملا ةقراقمىفوعزانتلا فو

 ىقاشناة ىنغلا بطي لاغت_ الا
 لاق هنا ءذعهتنا ىذر ىلءنعىكورام

 لاّعذرد ململسؤهبلع هللا ىل ص

 ٌكمو5 منصام هرك دقهللا نادمتأب

 ىراسالا 0 مهذخ ف
 اومدقي نأ نيه نا 'لرمأو
 نينو مهقاذعأ و رمذدف ى راخدا
 لك نأ ىلعءادغلا اودءابتا

 لصهتالوسررك دذ م مدعم عم
 اولاعذ هةوعل كلذ ممسوهلعدللا

 قت نات وتاوانإت انعاش ا لوشراب
 مكسفنأ : ايها ءنهوط ىعارد ىراسأ ددعب الحر نو ع.سراح مول لتعف مهددع.انم 0ع تأ ىضروودعلال اة ىلع هيىوةتنفمممءادغلا

 هلوقبةرعاشالا مهضراعو سفن دنع نم هناو كلرتلاو لعغلا ىفاراتحنا ددعلا نا ىلهةبب الار ةلزتعملاكسعو لتقل مرات تاوعادغلا ميذجناب وه



 لل لبا نم عن رنا داصاب دم زوالا اراك قا مركت ءايشالا هل جنمدبعلا لعف ناذرب دق لك لعهللانا

 نذابف ناعجلا ىلا مون باص امو هلو5 هدب و ؤدوبا, سالاس سمرا لكااءاهتناىفاشإ ال )١( ةطساولادو-ونا ق1 -اودوح وملاداحا

 0011010 1 ا د دا اطوال ا طولا هاجباط 21 تطست11101هم طل م1لمةلاظنشل الالام ةقافلاا طش:
 هئاضقب عقوىأ س معنا لاق هليا

 نالنينمؤملل ةءل سته فوه مكحو
 تيل ل.ةومزال ءاضقلاب اضرلا
 هدا صو هل نوذأ لا نيد لمن ذالا نال

 مترتعا ناو ةلدكلل نذالاريع اق

 نيذمؤملا مغرل عقود لاَدف حلاصملا

 امءئاوفاغنلا لهأ نعاو زيةيلىأ
 تسال نيام هلال عءاو لشن م

 ربوبصت .ضرغاانال 0

 ةمتاللالاسعالا ىتاوع رش حنا

 اهوي دحأو تقولاك لذ ىف فاقنلاب

 مهالقوئإهلا ىلءفطع هنالو

 هتلالوسرلئاةلااذه ممالالآق
 ىلا هوعدب ناك ٍمل-وهملع هلئا ىلص

 دس. نب رباح ولو هىلوقو لاتقلا
 أمل ىراصتالا مارح نب و رعنم هللا

 سانلاثاثي ىأ نب هتنادمعل ردا

 مسن فهلا عدشنا لاقو مهعبت
 تارا و

 وأنيدلا اذه مح ىناك نا

 لاو اومأو كمله أوو دار

 7 تلطو ةو ”الاوه مب نكي لنا

 ا - رن ماوفوكىأ هللا هاذ م

 ىدسل !لاووا.ندلا اجر نموأ نيدلا

 ريثكش ودعلا اوعفدا ب رح نباو
 ةرثكلا نالاذعم اواتاَعت منان داو

 هنامأ بعرلاوةمسهل|بامسادحأ

 نوةفاذملا باح اذافلأسالئاس نك
 لاتقل ىلا وهانا ن نينمْؤملاءاعددنع

 مك انعبتالالاتق معنولاولاةل.ةف

 ريقي رغلا نيبنوكي نآاودحج مهناك
 مدن امل_هنول دارملاوأ ةتباالاتق

 هيلع مك انعفاول الاتق ىعس نأ

 ةكلوتلاىل ميديا, نوقلت منكلو

 :ماق الاف ناك هنلادمعىأ ار ناكلذو

 نمج وركن بوصتسس:ناكامو
 سلا نا 0 ر1اتارامأر 0 00 ني.نعملاالكو ةنيدملا

 رانلا لد نمنا رباجلوةىدنعباوصلاب نيِلوةلاىلوأو اب زن كلذ نودناو رانلاب ءازدنأ نيح
 نموهمعضذ وىزلارتس ك.:هوهاما ىزللا ناكل ذوابهنم َج رخآناواهانا هلو دبى زدادقف

 راضنأ نمنيملاظالامو هل اوةامأ وىزآناوه كل ذو هأبا هباقعب هه كت دّعف هب ونذىلةةرخ“ الاف هب رهءقاع

 نمهذةنب و هاقعهنععفدفهللا نمهرمصن» هةرصن ىذ نمهاصعفهنلا م فلا نملامو لوب

 امن رانم .٠ انكي رب ر اونمآ نا نامعالل ىدانيايدانمانعمسانثان» ر) هوة وان فلوقلا © هياذع

 ىذلا ىدانملالب وان ىف لد 3 1 لهأ فانا ( راما |عمانفوتواذلا اًيسانعرفكو ان وفذانلرغغاف

 كلذلافن 1-2 د نآ 2 وما اذهىفىدانملاوهضعبلاقفةآ الاهز_هىف ىلاعت هتزاد ر د

 تبعك ندع نع ه ةدسعن ئعومنع تامعس امد لاق د ةمهعا ص١ مو مث لاق ىثملا ص

 مدع لو هيلع هلا لص ىنلا قل ولك سناك لاوهلاق نامع اللىدانبايدانمانعمءاننا
 نبد#ت نع ةدبعزب ىدومنعة_تراخنعمكحن روصتم اذ لاق يا انث لاف ىثملا

 ىل ص أ ا سائلا لك سيل لاق ناع الل ىدانب ايدانمانعمءانناانبرهلو 5ىف ىطر ٌءلانعك

 كالذ لاق نمرك ذ لسو هبل هللا ىلص د ثول تو ىخ 1لاقو نارقلاى داما نكلو لسودبلعمتلا

 ىداني ايدانم انعمساننا هلوق مير حنس نع جاع ىنأ لاقنيسحلا انث لاق مساَعلا اًنثص

 هلوةفدب زن !لاق لات تهون اانريشأ لاق سول : ب رص راسو و :وهلاق ناعالل
 كلذفناوةلاكوأو ل#و هيلع هللا ىلسدقلا ل وسر ا ذلاق ناعالل ىدانب ايدانم انعم«اننا اندر

 قةفصلاهذهم هنئامهغصو نء*ارم هال نأ رةلا ىدانلانوكت نارهر بدك ى دع لوخناو هلاب

 ىلاعتو ل ارايثهلباىلاهءاعداو ء«وسفهزب اعالو مس وهيلع هللا ىلص ىلا ىأ رن هاوسلتاب الاهزه

 اولاق مهماو ملعب هللا مالك اوعمذا نما نءاريخته لم" ؛لح هلوقريظنوهو كآرقلا ئكلوهادنو
 «نعدعس انث .لاقدنزب اذث لاقربش انيادص كلاذوشيودش رل' ىلا ىدييابعات ارقانعمسانا

 اهوناجافهنلانمةوعد اوعع«رارالا عمانف ولو هلوةىلاتاعالل ىدانب ايدانمانعوساتن اب ر هلوق ةدامق
 لاقم.ك نا نمؤمنعولاق فيك نينالا نمو هنعهللا كيني [ماعاوريصواهفةياجالااو:س>اق
 انبونذانلر شغاف انيرانم افوكيربا وتمأنأ تاع الل ىدانيايد انءانعسانا لاق سا ١الا نمومامأو

 0 انادهىذلاهنيدجلا هرك ذىلاعت لاقاك ناسءالا ىلا ىدانب ”ايذا لتعم امرا مول لا

 زحارلا لاقاكو اذهيىلا
 200 1 نلاراهدنستو #١ ترةئساو ثل هلا اهل رب

 ناعاللايدانمانعمساننا هانعم نو كب نأ لك ل# ةواهاىحوأ كد رناب هلوق هنمواهملا حوأ ىنعع

 كب قيدضتلاى لا لوي نامعالاىلاو ءدياعادا عمات ,راذا 0 الالي وأتف كب رباونمآن ا ىدانب

 انيرانم اه اه كل دنع نم هرءاحاسهنعانا م مو هيانجأ اهفدت ءاطوْكل اوسرعامت و كن ادحوب را ارقالا و

 ىلعةمارقلاىفاهماز متقن الوان اباطخخام. 1 رتساةلوقبان وثذانل ارععافان راب كلذبانةدصخ 0 اوعي

 اناباك تجر و كاذش اهعناقاذ ادع تائْسوانءاه ركن ك-لواهلعانابا كتب وقع داهش لا سور

 مهعمو مهرسشانرسش> او رارنالادادع فكل انت ذيقاذ اكلي ,لااذضيقاوك] ذب ىنعي راربالا عم امفونو

 معيض رف هوضرأ ىن- هلههتمدحتو هايا مهتعاط ىلاعتو را رابب”هللااو ربنيذلامهورب عج رارالاو ||

 تاعالدلا || ةمايقلامولانز الو كاسر ىلءانتدعواماس' ةوانبر) هلوؤىل-» وأن ف لوققلا ُُق

 هلبا نات تلعَرقو مهدعوام متو! تأ ممر موقلاءالو هد سمه-وامو لئافات !لاقنا (داجلا

 كلذمهضعب لاّعف ثلا له كال 2ةقفعا: اليقدعومىف الا هنمنوك» نأ رباحربغو هدعو رم

 لوق
 د



 . ناعالل ممم ررثأ ذئموت رغكال مهلاق مهماوجتك اك رلوةكس|تلاىلا سغنااءاقلا لاّتعلا كلذىلا جورخلا نكك لاو ةثاوأو ريصنا ءاغلاو 5
 ظ مهنمةرصن برقر فكسلا لهال مهنادارم او 01( مولا لبق مم توام ناعالانعىاغنلاو لغدلا نعئنملابا وطلااذ ماودعامت منال ٍ

 اني: والراربالا عمانفوتوانت اًميسانءرتكحوان, ولذا ارفغاف ا ران أف مكب رباونماناناعالال تناحلةم وقيل از كالا, ني تملا ىدانيايدانمانعمسانن!انب رمزكلاوةي'الا ل, واناماواولاةربخلاهانمودإ#5سملا حرخم حرخلوق

 انلزتافراربالا عما ذثيف ون نا اولاق منا ىلع كلذ سدا واولاتةما. قل مونانزرةعالو تال ر ىلع انددعوأم

 5 اوءاعدلاب هبطعت سك ه]س وهنأ ١ لعدع وام ناوداعملافلءالهتانااواغدق مم الانةدع وأم

 مهلعح ناب هليءاع دلاوهل تملا ىتعم ىلع هلثاه نملوق كلذ ل.نورخآ لاقو هزيخل م هتادتباب لضفت

 قهتيادذع ةماركس اهلزئماوةخ ادق اوناك مهن 1ال هل رن سل !ىلءةماركلا نم مهدعوأم مهأن 1نك

 ةلئسم» مي اوكمق مه سقت ادنع مهنا 8 مهلعدعي مهودع راموجتؤا نآهولاس موهسفنأ

 اوكزدةاوناك-اراربالادعوام مهماؤ نأ ممم راولأسا اموغلا ناك ولواولات هدعو فاذالن امم.رل

 نملضغلا لهأ ةفص كلذ سءاواولاف هباونو هللاةمارك ثبحو:ساذق نءاهنأ اهل اودهشو مهسفنأ

 مهدع وأم مهو تأ هللا ىلا + مدمر لاو هِإ سماح وىلءلوقاااذها اولاق لد نورخ 7لاقو نيئمؤم ا

 اولاق مول كلذ لتيف لطابلا ىلع قلاةماكءالعاو ممر غظلاورذكسلا لهأ نم . ثا دعأ ىلع رمل !نم
 داعملا اال هللا نأ نم نيد ريغ ىلع اوناك هيوهةدواسع مهاياهملا صو عمموقلان وكي ن لاو

 ىاملمهاكل ذل عن ىف مه تقول لو رصخلااو دعواوناك مهنك-لو كإ ذى هؤانث ل- هليا ,ىلااو.غريف

 ةعصلاهذهناىد:ع كلذ قباوتاابلاوةالا لو وهىذلاوددكاة-ارورغظلار و رمش ند هليعت

 هلباىلاهللاب كرم ل |لهالاةراغمدرادودنطو نم لو هباع هللا ىلص هللا لوس رنا دج نمرحاه نمةغص
 ءادعأ ىلعمهترصن لمت ىهتلاىلااويغرندلا لسوء هلبأ ىلصهننا لوسر عاب نم مهريغو هلوسرو

 نكءلو داعملا فاختالكنافالحاع مهلع كتر صن نمانتد عوام ان ؟انب راولاقف مس.ئادعأو هللا
 ىرخالاة ب الاون كل ذة ىلعلدب مما ءرغظاااذلو مهمرح لحتف منعك -و كل” ءانا ىلع انلريصال

 نيذلاف ضعب ن٠ عكضعب ىئنأوأر كذ نممكسنم ل_هاعلم عسيضأ اليف مهم رمهل بادقساف هلوةرهو
 هلا هذا_*كلذسداواهدعب تاب "الاول ةةواول او ىل دس ىفاوذوأو مهراب دنماو>رخاواورحاه

 ىنععاذكواذكنراناذب لغف الاقي نأ برعلا مالك فدو ومريغ هنأ كل ذوئ'ف مهأوق ت.كح نزلا

 ىحاك ا ىلا لمقأ ىن»؟ ىنءاكوىلا لمقر خ الا اًعلالودب تآزا 1 كل دراحولو ذا اذكءلاش لعفا

 اذتدعوامانت آمالكلا ىف فورعمريغاضاأ كلذكو هزاو-فورءءالو مالك | ا دو>ومريغ كلذو

 ىذلا ىنعملا ىف هل 'مناك نملارياظن ريصدقفا.نس ايش وطعأ نم لك ناك ناو كلذهتدت !نم اناعدا نع
 ادا مالكا ال واو هبل اهانعملؤردت تاكناو كلذ مالكلا ىنعم نمرهاظلا سل نك-اوهيطعأ

 كب رغك نم ىلع انديباشب حلاة ماك كتماك ىلسعت كن اال سر عسل ا ىلع انيدءوأم انطعأانب ر

 انهذهنفةمايقاام وان زخالو لداعيمفاختالكنااذطعدقاناف كلذانا لحتو كري_ةدبعو كداحو

 لاق نيسالا ان5 لاف مساقلا سثص دقوا: ااهرغغاوانعادرفكن كلوانمتغلس ىتلاانبونذب

 مدس رهبهو عدو نأ مهنع هللا ف صوامع نيعادلاءالؤهناحاق هرك ذىلاعت ىتعن (صضعبن كعب

 هللا ىلس ههننالوسرل لبق هنأرك ذوىثن أ وأ لماعلا ناك ارك ذاري تل ع كسنم لماع ع عض الفا
 8 ده كل :فىلاعتو كرام هبا لزباو ةرعجملا فءاستااركذنالو نورك ذيلاجرلا لاب ام لسو هبلع

 ند نم لسماع لع عيضأ الىفأ تازئذرك ذنالو ةرع-ملاىفلاحرلارك ذنهنالوسراب ةلس مت لاو

 ا لذ الل عر نكرملا
 ىلاعت هلبا نم صر هنا ءارعلا
 رغكلا نمي رعلانال اراقكو منا ىلع
 لاقاذان سملا لاقرغكسلا لوصح
 توا رشم مهاب نيتنلاو هذ فرق اهلل

 ةهذهننودبزوأ فا ةئام هلوقك
 ىدحاولا لاقدازف ٌكّشال:دابزلا

 ةماكف لانا نع لسادع.ف

 رهظ مىلاعت هنال رك الدح ىَدلا

 مههاوفاب نولوة. مهريغكتبلوقلا
 زراكنإال ىأ مم ولق ىف سلام

 فورحلا ب راو مهران ناعالا

 ط اومىفنينمْؤملادغص فالح مم

 ' :هللاوديحوتلانمهباوةطئامم مقلق
 مالسالا ضغ!نمن روك اع ملعأ

 مهلا او ىراحت رئاسو ني -ملاو

 , تارامالاو نئارقلاب كلذ ضءباولع
 برعدالكلذ ليصاغ م اعىلاعاوهو

 قالو ضرالاىفةرذ َلاَعتم هضننع

 مذلا ل هبونماولاقنسذلاءاعسلا

 وأاوةفاثنذلا نملدااىلعوأ

 1 وانذلاوه ىأ مذلا ىلعغ وذ

 ليون وكب زيهذ نم لدبلاىلع

 :نمالدءار ورم نوكي تآزو<
 م-موأتوأ مسههاؤفأىف ريغدلا

 نيلو:لاممناوعخالجالمعاوخال
 قوات سال اكووس اد مول

 ةقاغعلا فة ت1 انفو ازانلا كم
 نب رن شم ارووه دنع نولث هاو
 ضرتعاو ةيا أو ىلأ ني هتنادع
 ,فيكتةرحأ مون وخد هناي ممالا

 ئأوذعقو هوة ىفدوعتلاب فصو
 لاتعلا نعاودعف 1م ْ الاهلاو

 ال ذياوةنكاامواودعق ممن اكاولةةامدوعتلاب مهابا انما ىفابوعاط اول ورخلاىفان, المكرتوهنع ني اوهولاتقلا نعدوعتلا نأ ب اوحلاو
 دوءقلاف بغر لذ مع-اذ'نيا سلا ةفعذضعب لع اذ لاذع عمد نموتوملاةهارك و ةابطاة ينم ابطلا ىف لكل ذو عهربخ طدشتاو دارأ لب



١ 

 تناك متمالس ناو ردقلا نع ىنغي رذحلا نا فنيقداص انك نات وللا كسفن؟نعاؤرداف لق هلوغب ىاسعتهنلا مهماماف داهجلا نع هغبطرشتو

 هه« ©
 يااا ل ا

لي تت ل ل
 يي 

 0 ا ا

لاةماهذها ولافمونتامهناىو رو
 ة

كلذ مج اقفانم نكوعس
 ىلعءان 

ىلس عب هوركم أ لتغلا نا
 

 انكلهنكمأولهنمز رن لقاعلا

لوب دارملاوهو كلذ منال
 الو 

 هلا للدس ىفاولة نيذلا نمت

 لك-اوأ لوسرلل باعلناو اناومآ

ه اهةسغلا ىلعأر ق نمو ذك
 ريم

 بسانيسالدار#لاوأ لو سرلل

 لوعفم ار بعضو ان اومأ مهتبسحتالوأ
سحت الىأ اواتةنيذلل

 نءذلا ني 

 لوعفملا ف ذغ اناومأمه غن اول

0 دم«لعمالكلا هلالدإل والا
 

 وقى أدتبملافذحاكمامهالع

ءامحأ مهىأ ءامحأ لب
 نعةلالدلل 

لوسر لاه لاف سابع نبا
 ىلصهّنلا

 مكناوخا بصل مؤ هملعهللا

أى مهحاو رأهنلالغحتن اي
 فاوح 

 لك انوةنملا راهنأ درت صدخرهط

 دانقىلاىواناهرامنم
 نم لي

 الف شرعلا لطف ةقلعمنهذ

 رشمو مهلك ام ببط اودحو
 م(

انعانناوخا غلب نماولاق مهلمقمو
 

 فاودهزب الثا قز رثةنحلا فانا

 لاقن برحلأ نعاواكني الوداهجلا
 لرتا دع مهغابأ انا لحوزعمتلا

 هللادبعنب رباس نعو ةنءآالاءذه
 هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىلارظنلاق

 لا ارآناملاق مسو
 تلقامهم

 انيد لرتو لأ لستق هللا لوسراب
 هللا ماك ام لريخأ الأ لاقف الانعو

 هناوبامع ءار ونمالا طقادحأ

 كلاسأ لاعف كطعأ
 ىلا ىندرت نا

 دقهنال ةفةينا كبف لتقاف ايندللا

 لاقف نوعجوب الاهيلا »م مناىنم قبس
 ءادهشلا ءاملو أن امهضعب لاقوة ذوعم را ءادهش تب الاثار ريسغتلا لهأ نمتعاسج- لاهو تازنف كارو'نم غلباف برأي

 نب ورعنعةنيبعنبانريخأ لاق قازرلادبعانريحنأ لاق ىد نب نسما (نمص ةدحالا قناوأ ركسذ
 هللا لو-رابةلس مآ تلاق لوب ملسوهيلعهنلا ىل_صىنلابوز ةملس مادلو نمالحرتعمسلاةراثبد

 اوماقأو مس 0 اوناكانيذلا او ىلاعتو كرات هللالزتاف ئثيو رعسفلا فءاسنلار ؟ يهب عمسأال

 ندسأانث لاقناعاس نم عس.درلا انئاص قنأوأ ارك ذنممكسنم لماع لع عديضأ الأ ةالصلا

 هّنلالوسرا,تااقاهنأ لس مآ نعتللس مادلو نملحر نءعراتند نب ورعنعنامغس انث لاق خو

 لماع« عيضأ الأ مهم رمهل باحتساف ىلا عتهنلا لزتافئثةرعحهلا ىفءاسنلارك منا عمسأال
 رعاشلالاقا5 مهماحاف ىنعي باع اف لمقو ٌضعن نموك_ضعب ىن اوأركذ نموكسنم

 بييْلاذداعهيعسا لذ 35 ادذلاىلاب سحب نماناعد عادو

 مكنم هلوق نعريسغتلاوةجرللا ىلع ثنا وأر ك ذنمهلوة ف نمتاخدأو ب.<# كاذ دنع بح لذ قم

 نماهفذخواهط انتس از و<ىبلاب هذهنمتسيلوثانالاو روك ذلا نمهكنم لماع لبع عض النعم
 اذهىف تلحخداها ةرصيلا ىو ضعب معز وهيالا مالكلا حلسنال ىععتل+دامئالدخا ىف مالكلا

 هلوقىفل:ددةىسهنل! نال. اانههن مولات ثيدح نمناكدقم-هاوق ف لح دناك عضوملا

 هلوقلاقودخلا عض و«ىفالا ب رخو نمل داللاقوةفوكللا ىو ضعب كلذ ركسنأو م..ضأال

 لدين تيبلا ىفالورادلا فل>ر مالغبرضأ اللوة:كنالدخ اهكردب ل نم لماع ىلع عسيضأال

 نونمؤمااهيأ مكعب ىبسع هناف ضع نمكضعب هلوقامأوةريسغم نم نكسل ودخل هإ:: ل هنالالو

 اهمفعبج كو نيدإاو هل: لاو ةرمدنلا فض عب نم مهب ونج ىلءوادوعقوامايق هللا نورك ذي نمذلا
 هلوقلب وان ىلوقلا © ىئنأالوىفمرك ذل_ععيضأ الف كد كح ىلع عاف مبانأ
 مهاخدالو ممارس مهنعن رك الاواتةواولت انو ىل دس فاوذوأو مهرايدنماو- رخو او رحاهنيذلاف)

 نيذلاف هؤانث لح هلوةد عي (باوثلانس>هد:عهتلاوهنلادنع نمار اوثرا مالا هت نم ىرحت تان
 قيدصتلاو هللابناعالا لهأ نم ممتاوحاىلاهللاىف مهتري_ثعورفكسلا له نممهموقاو رحاه

 ىاوذوأوةكع مهرابدنمش رق وكرم همه خا نيذلانو حاهملاوهو وهران دنماوح خو هلو ِر

 اهفىذآ ىلاهنثا ليدسو هنالذو نيدلا هلنيصلخت هاياوهند ابعووهم روهتعاطىفا اوذوأو عن ىل.دس

 هللا للبس ىفاولثةو ىنعب اوأةةواهلهأ نم /سوميلع هللا ىبصهنلالوسربنينمؤم ا ةكم له نم نوكرشملا

 مهلا مر فغالو ىجر و ىوغعب منعنا ذغتالو وع اموال ىنعب مهتاثيس مهن عنرغك الاهم اولتاوو

 هلباد:عنرم هلدس وهنبا ىفاولي واول عام ىلع مهل ءازح ىيعب اي اوفر | مالا اه نم ىرحت تانج مهناشدالو

 كلذ و45 رص عسيج مهلاسعأ ءازسنممدنعهتلانا عي باوثل !نسسح هدنعهنباو مهل هيا لب# نم ىنع

 دبع اما اكريشن اة ىلءرطخخالو تعم«نذآالو تارنيعالا هنالفصاو صو هغلس الام

 ىرفاغملاةلاسعايآن ا ثرلانب ورع ىنث لاقيهونبهتلادبعىمع انث لاوبهونب نجرلا
 هلثلوأ فال سوهيلعهللا ىلسهنلالوسر تعمسدقل لوةي صاعلا نب ورع نب هتئادبع عمم هنأ ءثدح
 مهنملح .راثناكناواوعاط اواو عمساومأ اذا راكملامهم قتي نيذلا نورحاهملاءارقغلا نما لحشدت

 | اهف ةرخزب ى أت ةذملاةم[.ّةلامول وعد.هللاتاوهرد_-ىفىهوت دوك ى>ضقن /ناطلسلا ىلا ةحاع
 ةنهل اوأ_ثداىلسس فاود هاو ىل سا وذو أد ىل د ىفاولتقنيذإا ىدابعنم !لوقنذ اهتنب زو

 'راهتلاو لوألا كل سن ندمانب رنولو قي ونودصسيفةكسثالملا انو باسح الو باد ءريغبا نول ثدبف
 ىل -ىناواتاةنيذلا ىدايءءالؤههؤانث ل-نرلالوةيفانراء مهر 1نيذإاءالؤه نمكل سدعنو

 | ت”2فاّدحا و رادلاىقع معنف 9 ريصأع مكمل مالسباب لكن نمج هلع ةك_:الملا لن دتف ىل.هسىفا اوذوأ و

 - 111 ج11 11 2 211 2222252252 2595يْتا  ص صص مع صم صم ص ص مس صصص مج صوم مع جم صمم مص ميسم ا

 ءارخلا

 مهعاسيفنتة لالا تلزغفر ريقلا فان اواوانؤانبأو انؤاب اور ورسلاوتمس.ءنلاف نخناولاقواو رسحترورسوأةمهنوبتءاسأ اذا اونا



 دي رأ ىنخبلاو مالا لاقو زحل لس ىل_هآمناةغئاط نغفةاخلا هزه ىئغمىفءاملعلاىف]ةدشاو نوهعن تم ءامحأ مهما مهالتق لاح نعارأب ناو
 تاماملافهقيشعوههقفلع وى :رهزلا ىأ را(1م) كا اومن لالا دمعت اىو روىقعلا 4 لد نانا ؟لاواندلا ىف لمجلا 0 دلااهم
 يعد كا سو ...١ ...٠ وك و ا يا 7 زا 724 275711503999:72359:000211 ا ضامن نع ا عت: تاز اح 02: هلت ين ككت تاص تش 177273

 ةرغال) هل وكل وانى لوقلا و

 ىدشلا َن ء طامسأ اخ لاترجأل م لاق نيسان رمخ رص كامو مم رضذوضرالا

 0007 5< ةللاعتمللا سيف دالم ملا فوم رض لو دالءلاىف اورغك نيذلا تلق:كنرغ .ال

 هريغ ممدابعوهمعت مهدوتح ووهكر ما رع مهاباهننا لاهماودالب لاق مهم رك رارتغالا نعل سوهنلع

 ىذمامثانيب دقأك هباككأ اوهعامتا ع نم ءريغ هب ىنعملاو ل سوعي .اعدنلا ىلسضص ىن كلذ. باطلا رخو

 ةداتقلاق كلذ ىئ انة ىذدلاو-» و انعاد قل اىلاوأعداص هندا ماب تاك خ نكساو هللا هأ نم لديف

 دال ءلاىفا و رغك نذلاب 2 كنرخ ال هلوقةداتقن 5 تيا اد لاقديز 1 لاق رمش ايئرص

 ىعد هنأف لع ملق عا هم هلو 5 00000 سصحأ 8 .ثوبملا لكوالوهّنلا ىناورغام ناو

 مما مموهم رزق مهلاح" | اوغلس ى-الياةاممن اوعدك ةعل ةماهمق مسهف رصتودالملا ىف مهله نأ

 0 د عدا د همذ نوري قوما. ملامول هملانو واي ىذا اريصملاىوأملاو مهتامدعب مه مهاوام

 اوقع :انيذلانكل) ها اول وان ىفلوّلا هج م هج ع مصخملاو شار غلا سد وداهملا سنو

 ) رارالا ريس هنا دنعاموهننادنع نمالرنا مف ندلاخرامالااهتحت نمىرك تانج مهام مر
 ع

 المعلا ف هناضم عامت اود ءاطيهتيأا اوهنانذلان 4 م6 راو#:انذلان 5 وان لج كاذب

 لوقت اهف نيدالرا خالااهتت نمعرت نيتاسبى ىف تانج مهل «ذعم_ها منام بانتجاو هبوهرمأ ْ

 هلو نمريسغتلا ىلءالزأ بصنواهو ههلزتأ مق مهاباهتلا ن مالازنا ئعب هاد 66 نمالزنادبأ اسف نيقاب ِْ

 وه لاقي اكواباوثراجالا تك نمىرحت تاتحهتنادن عمال لاقنأك رامنالاا تكن نهىركت تاذ> مهل

 اموهلودو مسهل ءاباطعو مهاياهنلاةمار 5 نهوهللا لمق نم ئجع هللادنعنمهلو ةودمه كلو هوةقدصك

 هسيقناقتي :انراربا الريخب د املا س>وةماركسل اوةأ. لا نمهللادنعامو لوشن رار اللريخ هننادنع

 هّممأ اركنمر تمتا ةتعانو 0 دما نءلت ءاةوهون اق لئاؤدم ءةنوماقشي ىذا نافاورغكنذلا

 نباتعملاقبهونباانريخأ لاق سنو” مدع لثازالو نافري_غفاب هتعاط لهأ مهوراربالل
 دبعانربحنأ لاق كي نب نسما اضل 0700 لاقرب الاسم دنعامو اوقف لوُديَدَز

 رحالة ريشا نماملاق هللا بءنعدوسالا نعد نع شمالا ع نءعىروثلاانريأ لا فاز رلا

 ىلغامت أ اورغكن يذلا نيسالوتب“ الاهذهأ رقوراربالا ريح هلا دنء اموهتلادبعرقثاهل يختم اوال

 نءنامعل نع ةلاضفن 2 ذ نعر ةعج ىنأ نب قدا ا لاقى هم رص مهسفن الريح مهل

 تاق ىبةدصت : نمو كر توااوالا ما رمال هلريتوملاوالا ن مومنماملوق تاكميأ !ءادردلا وى ٌ

 نماول:5 نماولتق ممن ىنععف يغلب اولةةواولنةو مهضعب أر ةذاولةةواولت فو هلوقةءارق ىفءارقلا
 مهلتتو نيكحرسللااولتاق مهنأ ىنهعاواتةديدشتباوأتقو اولئافو نورخ 1 كلذ ر قو نيكرمشملا
 اوائاتونيمضوك-ل!ضغب وةنيدملاءارقةماعتاذأر قو ىلآقد_غبالتةو ضعبد عياضعب نوكرشلا

 فيشفختلا,اوأ قو نيمفوكبللاءارق ماع كلذ قواول و نيكرس ثمل ااوأت اف بمن ىنعع فمغذتل اراوأتةو
 نيتاهىد>ااهودعأ ناز يعت-أالى ٍجلاةءارقلاو مسسهنمقب نم لتاقو لق مهضعب نأ ىيععاواتاقو

 ةثارول ةنةلوةن ا :اتوفيضختل اراول_ةةو وأ ف .فختلاب اولةةواولاقو ىهونيت ءارقلا
 ىفسدصك ى ءراقأ ارتامهودعأ ن أر ًازيعتسا ال فات 0 دئلانيتءار ءا علان ,تاهىاب وداشذامهادعامو

 امهينعمقاغتاعم مالسالاءارقف انتم هن نازك 5 ار كلاةكاغتسالاءار 31 نمياوصلا كلذ
 موحم هاوامم س ءاق عانت :مدالملا فاورفكح نذل بانك

 ىفرهفرصت ىعيدال بلا ىاورغك نيذلا باق: دن. كنرغيالوهؤانن لجل ذي نعي (داهملا سس و

 مها ىلغاسع ا بهسغن الريد مهل ىلغاع آاو رزقك نذاانيسعالو لود وعن ورارد الري تنادنءامو لو وعن هللا

 ةقئاطلاهذه نمو كم فل نم

 مهداسجأ ناةادلاهذهزاحم لاق نم

 تحن ىل تال اماومهر وق ىفةمقاب

 'هيواعمدارأ املهناىورةتمااض رالا
 ءادهشلا اروبةىلانيعلا ى رك نأ

 لق هلثاك نمىدانب ناب أ

 رباج لاق عضوملا اذه نم رم
 باط 0 رخاقمبهلا انحرف

 -هصا اصلا بلسان نادال

 ءالو ود نموأمد ت ترطقت : اهلج

 نول غبال ممئادارملا لاق نم
 نم ةقئاط بهذو ءامحالا ل سغب ال

 مهنادارملا نا ىلا ةلزتعملا ىماكتم

 برذكت ضرغل اوءايحأ نوريصيس
 لودع هنأب 5-5 روداعملا ىركنم

 تبائربقلاباذعنايورهاظلا نع
 نسعىسمن هنأب ولوأ باولاف
 لي زب ىذلاو اناومأ مهئايسسح

 ءامحأ مملاداقتءاوهنامسملا اذه

 قءايحأوسملا داقتعاال لاحلاف

 ىنلا 1 يالا م كلذ نان: اغلا

 نعماش و راع وهسق ك وخمؤملا و

 فاوجأ ىفمهاورأن ا سابع نء|
 مندا نو رم جاسم وهل وهب و ريط

 قنوع
 ةمايقلا مون لق نوكي نآدبالامندلا
 مهن اىلا نيققحلا 0 نيك بهذو

 ةمناحو روانكن كل لاخلا ىفءامحأ

 لكدصستو عكرت مهحاورأ ناو
 علال سرعلا تحت ]إل

 نعةرابعسل ناسنالا نا كلذو

 تدمااع ازحأ نالةينبلاهذهعومج

 اهل ضرعيولالئالاو باب وذا ىف
 لد تاوةوقلاو لازهلاو نوملا

 نمدحاو ب هناهسغن نمدكت انلكو

 رباغمىابلا وهرخ !ىلاهرسعلوأ

 نع راشتسالاؤاو ط

 اذهل رباغملائذلا الذم مولعع سلا !رباغم مولعملاو هئازحأو هن هللا 0 ءالفاءنوكي املاح سفن: املاعدوك ناسا لاند 3

 ل تا سيك ار اعيبا تر لصق نادعس 0 2 اردووأأب 00008277



١ 1 ١ 

 ةيضتقمامهدحأ ةوقدحوو ندبلالاوحالة داضذمسفنلا لاو دو هبل ةدراولا رومالا فلما نمو تاهعٌّسلا لو رو هناوَُو ريقلا "ادع كيو
 لرتاموكبالرناموهتاينمزي نابل لهأنمناو) هر لدا: قلوقلا ف ان ادا (] نر والا : ملام لع تاقأو بارشلاو ماعطلا نع و سئلاتضرعأ اذاوحاورالالاع شوغنوتاببغماةد_هاشمىلعسغنلاىوقتو مونلا (١م7) تقوفعضي نذبلا نااكرخ الا فعضلسب

 لاةفةي الاهذهم ىيعنوف لب واتلا لهأ ف لتدتا(ال_.افاذمتهتلا تاب بنو رتشد الهلل نيعشا مهمل
 سايت راواحر فو اساهتناو ار و رس

 ةءهلالا فراعملا ايل 00

 مناهج هام لالا ىفءامأ :

 رعسصت ىل ىت هنأ لاق نم مسجم

 ليدانقىلاوتاومتلاىلا غدا أ ْ

 عاوفأ لل ولو شرسعلا تحب

 مهمواهجعلا تاماركلاوتاداععسلا

 اهييحو ضرالا قاهكرغيلبلاقنم
 نمواهملاتاداعسسلاه ده لصونو

 لاقولوةلااذهىف نعط نم سانلا
 قلملاثنملا ندنلا نوكز ونا :

 اقراءالقاعامسعنتمامح ناركلا ىف
 هذدىفقااو ةطسيقسلا نءعو)

 هلوقنام ال ىدنع هلْكملا

 دعت ننال يمت ىللها

 رخ [نديىلسءل سبقت !ممديتوم
 فالحوةملكلابلوالا نع صرعنو
 سفنلا نأ نمةغسسالغلا هلوقء ام
 اًةلطمندبلا نع اهتةالع عطقنت
 تدك اع وهز اتتوأذتلئامغاو
 قالمتالاو ةقفلا قرلعلاَن م
 لطاملا رئاةعلاب وأ هإضافلا

 نا هلوق أ ىذلاو ةممذلا تاكلملاو

 امني عمتقال عاهل ىف#ب,ت شفنا
 لامعالاباستك اون رخل ارالا

 لقعتلاو مأتلاو ذذ تلا نكلاو

 قاعتلاريغتب نأ ع دس سياواه وكر

 ريغتي ناك اهراوظ الازبفت تست

 سغنلاناهبق قلو ةجرمالاو
 ىفةفرصتم تاعجملاعلاا ده ىف

 لامالا ناستك !ىل_حال ندبلا

 ءازلاةه>-نمع.فةفرصتم لعخ توملادعيو تال الاوح راوملالا.عاوءاضعالا ل رع ىلارقتغي هناو تاكأملاو

 نيداو رنيذاب زين ماصع اييدص كاذذاةنمرك ذتلزتأ «سفو ىئاحنلاة مدا م ىند مهذعب
 ناهتنادبعنيرب اج نعبيسملا نب ديعس نعةداتة نع كذهلاركرنأ 1 لاق ىنأ ل حا ارجلا

 | اذ هلام تاريبكت عد راربكس فان ىلسصق مكل خأ ىلعاواصفاورخا لاق سو هيلع هلناىلص ىلا
 لهأ نمنا ومننا لرباف طقهرب م ىنارمدن ملع ىلع ىلسدازهىلا اورظنانوةفانملال اًهفةمدأ ىشادنلا
 ىلا ناةداتق نعىنأ انث لاقماشهنءذاغم ان لاقراشب نبا اًسسص هلاننمؤا ناداكلا

 تازنف لاق لسع سدل ل>ر ىلع ىلصداولاق هيلءاوا طف تامدق ىاعنلا كاشأ نالاق سو هيلع هلبا ىلص
 ناك هنافاولاقف ةداَتة لاق هنن يع شا مهمل لزنأ امو مكمل لزنأ امو هنلاب نمؤد نأ باكل لهآ نمناو
 دب زم“ انت لاقرمش انئص هللادحو مثفاولونامغناق ن ,رغملاو رم ثمل هللو هللا لرن قه .ةل ىلا ىلصدال

 رك ذمهبلا لزنأ امو كبل لزن اموهّنلاب نمؤد نا باكل له نم ناو هلوتةداتق ن هديعس انأ لاق
 هباوقدصو متو هيلع هنا ىلههللا ىنباونمآ هبادجأ نم سان قوىئاعلافتلزتةي"الا هذهنأانل

 اواص هي انجاللاق هنو مهغلب ني- هيلع ىلصو ىنءاحخأل ر فخ سا سو هيلع هللا ىلصهللا ىننأ انلرك ذو لاق
 «تيد لهأ نم سل تامل حر ىلع ىلصت قاغنلا لهأ نم سان ألاف كدالب ريغب تامدق مكل أ ىلع
 هّنلنيعشاخ مهلا لزتأ امو مكرل الزن أ امر هللاب نمؤد نأ باكل | له نم ناوة.. الاهذه هننا لزتاف
 امدح باسملا ل سم هللا ثا بسم ردنع ,هرخأ مهل كئلوأال لانك هللا تان "اب نوري دال

 نانا !لهأن منا و هلو: ىفةداة نعرمعمانرب_أ لاف فاز رلادبعانريحأ لاق ىك نبا ن سحلا
 مسو هيلع هنن ا ىلص ىنلاب نما نك هباعجأ وىماكغلا ف تازن لاق مملا لزتأام وجمل الزنا مومتاب نمو
 مساةفيع نيالاقوق از رلاد»_بعلاقلاققحسا انث لاق ىبثملا اسئادص ةمدصأ ىلا مساو
 امل لاف ميرحْننانععباجت انث لاقنيسملا انث لاقمساقلا اسس ةيطعةيبرعلاب ى.امفلا
 ل-هأ نمن او: "ال اهذهتازنف نوقفاذملا كلذ ىف نعط ىنئاكخلا ىلع مل وهرلع هللا ىلص ىلا ىل_ ص

 نمركذ هعمنمو مالس نب هّللادبعكلذب ىنع ل: نورخآ لاقو ةنب الاوخ ىلاهللاب نمو باكا
 هذهئعب تازنلات ميرحنسانعجباحح ىنث لاقنيسملا انث لاقماقلا [نثص كلذلاق
 هلوةىدب زننا نري لاق بهو نءاانريخ لاق سول ئدص هعمنمومالس نب هللا دبع ىفةنب الا
 لاقو دوه ءالؤه لاقاهلك ةيباالا وسما لزت أ اموهكيل !لزنأ امو هنلاب نمؤن نا تاكل لهأ نمناو
 انث لافدغي نحو ًااذث لاق ىنثملا ندع كلذ لاف نمرك ذناذكلا لهأ ة- كلذ. ىنعلب نورخ 7

 يراصالاودوهنلا نم كيلا لزت امو هنلاب نمؤر نب اّتكلا لهأ ن من اودها<ن نع عدت لأ نب ان علب
 معهزاذث ل>هلنا نا كلذود هادم هلاقامة» الاى دأتبلا اوقالاهذهىلوأ روناكلا لهأ ةلسم مهو
 دوهملاالودوهملا تود ىراصنلا سهم صصخت لفاعيج باكا لهن امكلا له نم تاو هلوقن
 ىراصتلاودوهلا ىنعأ نيقي رغلاذاكوهتلاب نمؤد نما! !لهأ نما اريحخأ ان اوىراصنلان ود

 ىناهلا فتازئامناهريغوراج نعتبو رىذاربكناىفلئاقتنأاف لئاقلاق ناقه باتكللا لهأ نم
 فالح ةيناالا ىنعمىف انلفالل نكب مل._ف ك شالا ناك ىلورظن هدانس ا فريخ كل ذ لق هباححأو
 نم لكاجم معلم ئملا فت, ذا لزنتدةو ىماحنلا ف تازناولافاءا هل اوةب لاق نموارباج ناثالذو

 هب <> ىذا يسحلا لعجدة ىلا هو كرابت هلا ناف ىناحنلا فتلزن تناكناوتي. الق هانعم ف ناك
 قيدصتلاو لسو لعل ىلسهنلالو سر موعابت ىف ىناحنلاةفصب ههنيذلاهدابع ع_.كباكح ىئاجخأ

 اذع

 ةمايقلا موقت نأ ىلاطقف كاردالارمأتلاو ذذلتلاةقالع 4 ن وك نات ولا دعب قى ,لدلذزخ الا ىلعامهدحأ ساقن نا ىنبني ف يكيف ناسخ او



 فقو لس وهبلع هللا ىلصهناىورامهدب وف و قطنو ساسداالو لو 2 ريغ نم ريقلا ىفادهاش منديل نوك ىفانالر دولا اذهو ىربكسلا

 لاقن ام هنبا ف دعوامتدحو ىناف ) ١ ما( اقح هلو-ر ودنا كد عوام حدو لهنالذ ثبت الفان ونالق نب نالفاي لاقو ردب بملك ىل

 | نيناكلا ىهدامع هبه اف هليا مآ عابت أع نمكلذ لبق يلع اوناك ىذلا دعب هللا دنع نم هب مهءاحاع

 ناليالاوةار تاتا تا وسا عدا ودب الالب وأتفكلذك كلذناك ذاف لمن الاوةاروتلا

 ىلع هسبحو وهناك ن هعكيلا لزنأ اامولوةبنونمؤملا هيأ مكملالزنأ ااموهتينادحوب رشيفهتلاب نمؤد
 كلذو بتكلا نم ٍباَمَكلا لهأ ىلءلزتأ امو ىنعد مهملالزن امو سو هيلعمتلا ىلصدت هلوسر ناسل
 نص م نيللذةماهم كنينبك_ةسمةعاطلار هلل نيعذاخ ىنعي هتازيعشاخروب زلاو ل. الاوةار وتلا

 فئادلناهّن لاذتملا عشاجلاا لاقت زهع_ثاخ هلوةىفد زنا فري لا بهونءاانريثأ لاق سول

 نمرك ذنمن موا كام لاسوهو هنن ني عشا هللاب نمد نا هلوقع نملاخلا ىلع هن نمعشاخ هلوةبدنو و

 سو هيلع هللا ىلصدجت ثعن نم هتك مهلا لزن المتوفر ءاللوعب الملقان هللا تان أب تو رثشال

 ليدبتلا كلذ ىلع هنوطعن سيسحا.ندلا نم ضرعل هسيف هعجتحو هماك- نم كلذري الو هنولدسف
 هيتكن موهعلالزن أ اسجق هيهللا م هرم عنولمعن مل 50 د نكمل اولاو+لاىلهةساب رلا ءاغّساو

 ل وأ“ ىفلوقلا ُُق مه سفن :أىوهىلع ىل ع هللا أ نورتوا رابغ عما ادع توهش و

 مسهل كئلوأ ءؤانث ل- كل ذب ىنعد 1 اعد رسهتنان امهم ردنعمهرسأ مهل كءاوأ ) هلوق

 ضوعم-هل تعب مهم ردع مهرحا مهل مهلا لزتأ امو عكيلا لزمأ امودقلاب تونسي نب نذلاءالؤ ه مهرجأ

 ىج هيدامولكاذ ( وددم ىنعل ممم ردنعهيفو وعاط أف ممم روهتعاط باو راحوا لا مهلاعأ

 ىخيالهنأ رك ذىلا عت هباس-ةءرسوب اساعد رسسهللا نا إذ جومفويف ةماعلا ىفهيلااو ريصن
 ءاص>الا ىف مقرف كاذددعءاص صح | ىلا هية احالذاهوملعامدعب واهوامعب نأ لبقمهلاسعأ نم ْى ئم هب 0

 اوريصااونمآ نيذلااهيأاب) هلونلد وان فلولا 3 باستا عب رم مهنيا نا لاق كلن اف لاطبا

 مهضعبلاقف كلذ وان فلن وألا له فلتدلا (نودغت اعلهللا اوةتاو اوطبار واو رباصو

 لاق ىنالا امثص كلذلاقنمركذذ مهوطبارو راغكلااو رباصو كنب دىلعاو ريصا كلذ ىنعم

 هللالوق فل ود هعم» هنا نسا نع هلاضف نب كرامملا نع كرابملانب اانريخأ لاقرصن يدب وس 8

 الو ةدشل ءوعديالو مهني دىلعاو ريصي نأ ه هس لاقاوطدار واورباصواو ريصااونمآ نيذلا اهيأاب
 انث لاقرشب انئادص نيكرستم ااوطبارب نأوراقكللا او رباصي نأ مها وءارمضالوءارسالوءاخر
 ىلءاو ريسماىأاوطبار واو رباصواو ريصاا اوذما نيذأا اهي اب هلوق ةداتق نعدمعس اذث لاقديزي

 نب نسحلا انئرص نوحلخت ماعلا 2 :اوهللال سس ىفاو طنا اروةلالضاا لهأ او رباصر هللا ةعاط

 لوةياوطب ارواو رباصواو ريسصا هلو ىف داق نعرمعمات ةريسخأ لاق قازرلادبءانربحأ لاق يع

 نء حاج ىلا لاقنيسسحلا كك لاق مسالا اني دص هلبأ ل سيفا اولطار و نيك - اورباص

 لأني ىحي مس ص ليا ل دبس قاوطبار رهنلاءادعأ اورباصوةءاطلا ىلءاو ريسصا ميرجنإا

 او ريصالاقا اواعبار واو رباصواو ريصا هلوة ىف لامضلا نعربب وجانريخأ لاقدي ز انرمأ لاق ب بلاط

 اورباصو حش دىلعاو ربسصا كلذ نعم نورخ رخ 1لاقو مهوطبارو ؤدعلااو رباصو هيتس أ ام ىلع

 ن 'انرمخأ لاق سول نئدص كلذلاةنمركذ مءادعأاوطبارو ىلكتءاط ىلع اياىدعو
 او رباصواو ريسصاةب الاهذهىف لوقب ناك هنا ىطر قلاب 0 ندع نع :رخمول أ قرمخأ لاق بهو
 را - ؟ودعوىودعأ اوطباروهك-: كي راسو يني دل اوربس الوب اوطبارو

 نمرت د مهوطبار وكودعاو رباصوداهجلا ىبءاوريسصا كلذ ىعمنورخآ لاقو ل : داهنيد

 يي نا انث لاهودسا انث لاقىثملا واق كلذلاق

 ديعْنت فرطم انث لاقىثملا تدع مودع ىبعاوطبار داو ر واو ربا واو ريصا هلو ىف لس أ نبدي

 ( عباز - (ريرحئباز - 1

 اداسحأ ماكست فرك هللا ل وس راب رو

 املعمساي متن امل فقفاهعف حاو رأال
 َّك روعيطتسال مهناري ريغ مهنملوقأ

 تن لس قو ًامشىلع اودر نأ

 مهلاعن عرق عهسبل هنا ريقلاب تاذع

 ردعلااذهم ىنتك اهنافرمسل!لعاو

 نمرثك ؟ تاك نا هنا فرصتلان م
 ىريك!اةمايقلا ف نوكس اككِلذ

 ىخفأو ءامحالارئاس فاك ىفان

 نخ 1 ىفرسلاوهو ءاملالا ىلا مالا

 هعبم عيد.* ريقلا باو عتيد
 امأو نياقثلاريسغهلب نماهعوست

 هللاوهم زا نأ دعب.الف ءاذهشلا
 اك ةرخ الامعتب ذذلتلادب زعىلاغت

 ىاواع5 باوثال ال7 اول
 ايندلا تابيط نع عاطقنالا
 ةفئاط لكءازحناف اهتامتشمو

 هدهرمهفافوهلعبسانب نأ ىئبذي
 تبث هب وةةضمقلع منافرارسالا
 ةهدلأ ةعل د رمشلاىفد روام ع

 مس منامه ردنع ىنعمو ملعأ هللاو
 نيذلاف هلوقك ةمار كووذ نوار 4

 ثالع الث دا ارملاوأ ٌكتردسنع

 " قوملعفدارملاوأ مهم رىوس دحأ
 دنع لسا هذه لاعب اكهمكح
 رئاس قزرت اك نوقزر اذك ىفاشلا

 وهونول رشن و ولك ايءامحالا
 فصوو ءايحأوسموكل ديك ن
 ىَز ربمعنتلانماهماعمهىتلا مهلاخل

 اعنيحرفثيدحل افدرواكهّنلا
 قدفواوهو هإ-ذطفنم هللاوهان

 ليذفتلانمهبمهص صح اموةداهشلا
 فزر لل. لبق ع نم مسهريغ نع
 نوماك. ل لاقو اهمعنو ةنحلا

 هنو رمد ه١ ضلال باوثلا

 ىلاةراش'نوذز رب هلوةذ مظعتلاب

 مظعتا'بيسب لصاحلا جاهتنالاىلاةراشا نيحرف هلودوةعفنملا
 ناساب و

 لاكمال زر دل عوني ىلا رظنلاباهحاهتد د اىلا يصر نيس رفو ىذا ينراءااندق .ثمومتاوذ توك ىلا راش نودرر ءاكسحلا



 وقيم منا موغل “نم ىتسعموةراشبلاب لصاحلارورسلاراشيسالاو مهباوقحليفاول تقي ملنيذلا ني دهاملا نم مهناوحخاب نمذلاب نورسشيتسن و
 هلباناءالذونءذلا نملا5 الا لد, نونزدع ؟ههالو مهملع فوحال نأ مهئازئمو مهلضف ( 1م( اوكردي/ىأ مهجاوقطي لليقو مهذعل

 نواينخ كلر نمناب مظرمشند ري ب ب بسج

 ةمايقلا مول نينمآن وئثعبب نينمؤملا

 ال كلذ هللا يه :بشاماو مهملع

 0 اندإ ااوقرافامل

 باطخللانب رعىلا حارا نيةد.مدولأ بتك لات سأن يدب زنع سن نب كلام اذث لاقىرملا هلا
 ةدش لزم نمو مديعب لزنا مهم هناقدعب امر عملا بتكذ مهن مفوذق: امو مو ىلا ن ماعوج هلرك ذف

 او رب_صااوما .[ نيذلااهأا هباك لوي هتلاناو ن رمسد رس ع بلغب نل هناواح رفاه دعب هللا لعك

 ىلءاوطءارىأ او طءارو 0 و 7 لاقو نوملغن لعل هنئااوقتاو اونا ز ولورا | ؟

 لاقدنوس اث لاقىبأملا ظ 0 كلذلاةنمرك ذ ةدحاودعب ةدحاواهورظتناىأ تاولصلا قلعت عون مهل كك نأ 5

 رثأ لاق لاق حلا صثبدواد "6 لافريب زل نب هتنادبع نب تبان نب بعص منع لرامملا نبا انريسخأ مت 000 :اوحما لاوحاب

 تلقلاقا اواعب ار واو رباصواو ريصاة بأ الا ءذهتازثئثىأ ىف ىردت له ىجنأ ناي نجرلا عنب ةللبس كإذ لازم ىلا رك :

 0 فلا ةالصا راطتناءاكلوميف طبارب و رغلسومباعهنلاىلس ىننلانامزف نكمل نأ بأ, هنالاقال 1

 هدح نع ىربقملادعسن هتلادمعن ءىللم_ ّضذنءا انك ام !اوبأ وص : هالصلا ايزل كالا
 نع

 ]| تارورس م هنل' باد نم
لأ مس وءيلع هللا لص هللا لوسرلاة لاق دنع ع ليمدرس هلوق كلذو مهسغن[ ىف مهلا لة نم

اناطخلتاو نوفذلا هنهللار ةكيام ىلعيادأا
 

 ىلمرلا لو-نبىسوم اندلع طاب رلاكلذفةالعاادعب : ءالصلاراظتذاو هراكملا ىلعءوضولا غابسا هإضفنم هقئاوهان اب نيحرف

 مد كي ودم 5 | 4 5 ها 1 ا

 لمد رمت نح# نأ ىبأن دي زب نب ىحح ْى لاقرحاه نادك لاف د انث لاف مز ءاومماوخ ال اح لبق نءو

 هب رغكت واناطخلا هيهللا اودعك ام ىلع - !دأالأ لو ءيلعهناىلض هننالوسر لاق لاهنت ادمعنب رباح نع

 3 راظتناودحاسملاىلااطخلا ةرثكواهنك امأ ىف ءوضولا غابسا لاق هّنلالوسراب ىلبانلق لاق روفذلا

 نعرهعح نب دمت دك لاهداخ نم دل اند لاق د : ركولأ انيص طايرلا كلذ هالصلا دعب

 منيذلاب ندرمة.:س و هلوق كالذو

 هدنسل لاَعف دك الادب زل
 ىلع مدادأ الأ م  سوهماعهلبا ىلصهلنالوس لاقل هر رهىلأ نعمسأ نع نجرلاد.ءنءءالعلا لْصْفو ناوءلاىهو ا

 ُ 0 3 ءوضولا غابس لاق هّنلالوسراب ىل_اولاةتاجردلا هب فرب و اي اياطخلا هيدلبا طعام هرورسوهاذهودئازلا لضةتلاوهو

 مساقلا انئص 0 اذ طاب رلا مس ]لذ ةالصلا دع ةالصلاراظتناو دحاسملا ىلااط1لا 3 دىأ هللاناو مه سفن ةداعس

 8 هر ره ىلأ نعهس نع نجرلادبعن,ءالعلا نعرشعج نب يعم انك لاق نيسحلا مج ٌْ اذهو ننمؤارحأ عيضاالمُنل

 اهيأانا اونمآن يذلا اهيا كلذ ف لاقن ملوقت الالب , وأني تاليوأتلا لو أوه هوحنب لسوهيلغهناىلص
 نينموملا ممحاوخ مر رع هيما

 ريبسصلا ىناعم نم ص صا مهننانا كلذو مكب رةعاطو مسني دىلءاوربصا هلوسر ودهلبا ١ اوددص يذلا
 نيدو رعب نينمؤم ادم يلاعت هنامت

 ربصلاب صالااوربصا هلوشب ىتع هتاانلق كل ذل لد زئدلا ارهاط نم«-ارخارودمف ًايشةعاطلاو نمدلا ىلع امهالوأق رعتدحأةو زغب نيتلصتم

 000 اا اواو شوا لهسواهدي دشواهعص ىو سم اهف 0 ب ءوزغب 2 :اًملاورسالاءارج ة هو زغب

 نأ هإ_ءاغملاىف ن ررعلا مالك ن مف ورعملانالراوصلاب , ىلوأ كاذاناقامغاو نيكرسشملا نع ءادسعأ أ ناىوراةىلوالاام ىرغضلاردب
 كادوا ذاو ةدودعم فرح أى ال لالادحاو نمنوكن 00 اوأَنيقب رف نم توجت ل | .ةسارأ

 ءادعأو ؟ءادعأ اوطبار وءانعماو ايار وف كاذكو '«ترسأ مينغ ركالاب ممايعأ ىرعر لإ مهنمق سلو رات انت

 مهودع طبتراكودعلل لدكلا طابترا طابرلالسأ ناىراوهنل لبس لرمشلا لهأنم مفيد (| ع رجلا اوسهف هارت رةليلقلا
 ىمكحو ءوس مع ادعأ نمهدار ا نمهءار ون معفدي رغنافمبقم لك ىكلذ لمعتسام مهليخ مهل بحر تادرس ومر

 ىنعمان لقاك او هل بكس الإ ج .راذو أ اهطمت رادق لمح اذ ناكر مش رمح مهاغبن 0 مهد وهندب نم مهنع انكلا

 ادعو ازعل اهدار( ندد هسخن نم رب در
 هح ولاعاو طاب رلا ناعم ن ”فورعملا ىنعم اوه كلذ نالكتنيد» دعأو دعا اوطب رز و 149 ىلا هباحأ بدنف مهتوق هبادكأ

 0000 لا !!لامعتساىففورعملا باغالاىلا مالكسلا | رو نايفس بأ بلط ىف جورذلا
 7 وليل هلزسرلاو م كا 0 نمؤشالا هذرص نمالا * جرا ب 0

 قايد دود عا نوسغنتوساوضانتن و دذح اد لاعأل| را ا
 معن لوسرلاوهلل راسا ندا كاناب مز ناو نيك ر مشل ب ولق ىف بعرلا هللا ىبااؤلامأ ةينأسك ىلع ةنيدللانمىهو
 عة ظا اوقثاو لورلاةبعاط فاو 0 متاروانلا نعما مدان ارقتاوتاروماملا عجن ايتايا :بحأ نيذال حرشلا م ماصأ امدعب نم



 نممههذ ناكو ىرخ ةعاس لماحلا لم« لون حلا ناك مثةعاس هقذعىلءةبحا هله نوهت ناك هناىور تاخارجلاىلا + ممّرمالا غابت او
 لال وس .رلا وهني او احس ا نيذلا نال نيد ال ) | مو مس مما او:بحأ نذل هل |وةف نم وةعاس«ي-اص هلع اكون وهمداص ىلع اك ود

 مه ضعبال ارا و مهلك ١ ا

 مال تلزن مصالا رك ونأ لاقو

 هنلعهللا ىلص ىنلا عج راما دحأ

 رذدو أى ريخأل اف بهونءاانرمثأ لاق شون امثدع ممدنعمكلت ايلط ىفاوءيضنو دبالاممعأ

 كنس وئيبامفهتبااوةئاون روق ملعاهللااوةتاو هلو: لود ناكهناىطر عل اسعكن ب دنع

 رك ذيئئااةر وسااريسس#:ىفلوقلا نارعلا ةروس ريسغترخ ا ىوععلاذاادغن و14 ك.اعل
 ممدشف ع زهاادعب سانلاب م سو

 اوناكو مسه شكى نيكرسشملا ىلع
 لعب معو وعف لف هلئلاباومه لو

 ىنلاوهماعىلصفةزمح اولثمنا

 م(ئامدب مهنفدو مسو هيل عهللا ىلص

 رظنتل نءاج ةبغسصنااو رك ذو

 هلع هللا ىلص لاف ةزجاهمنأىلا

 ةلثمنم عزت الئ لاهدرربد زال لو

 هبل فام ىنغابدق تلاقف اهمخأ
 ىلاعت هللا ةعاط بنح قربس كلذو

 تااةفهلارافنتاهعدفربب زلل لاف

 ةأماتءاحو هلت رفغتساواريسخ

 اهوبأو اهجوز لستق دق ىرخأ
 لوسرلا تآرالف اهباواهودشأو

 تلاقى .وهو مس و هءلعهللا ىلسص

 امآورزت لدعب ةسصم لك نا

 ابأآناسابعزبا ىورف ةسئناثلا

 دي (ممحرلا ندحولاهلباممسإ )*
 لاف (ةدحاو سفن نم كان ىذا مكب را اوما سانا !اميآان) ل- وزع هلو5لب وان ىفلوقلا ُُض

 اورذحاةدسحاو سفن نموك-ةانىذأا 3 راوةتاسانلاابيأابهرك ذىلاعت هلوقن ىنعب رغعح ولأ

 فض م هبوكلل ليقالامعتب وقغنم لعن م امناسعف وكس مأأسجذ 0 وغلاخ نأ كك ر سانلا هيأ

 ادتيمناك فيكهدابعفرعو دحاو صد نم مانالا عج قا دو اللا هناي ةسقنهركذ ىلاعت

 مهضعب ناوةدحاو مأودحاو لح رون مهعجنا ىلع كلذ مهمنمو ةدحاولا سعنلا نمكلذهثاشنا

 بأ ىلا بسنلا ف م وءامتجالم_.نأ ىلع الا قدبو>و بح او ضعب ىلءمهضعب ق-ناو ضعب نه

 بالاىلابسالا فقال:لادعب ناو ضع قح مهضعبةباءعر نم مسو هزلي ىذلا ناوةدحاو مود او
 الوا اوغصاننل ضعب ىلعمهضعب كل ذياغط اع وىدالا بسناا ىف كلذ ن هج هزملب ىذلا لثم م ميد جماجلا

 نمهكةلتىذلالاقف هلدتلاهمزلأام ىلع فورعملاب :ة-فيعضال سفن نمىوةلالذبسلو اوماظتب

 طايسأ انث لاق لضغمزيدجأ انث لاقني_سلانيد# امص 5مدآنمىنعبةدحاو سفن

 انث لاقذاعمزب رمثب [ن'مص لسوهبلع هللا ىلص مدآ نأ ةدحاو س غن نم م<-ةاحناما ىدسلا نع

 سن نم مما ىذا مكب راوقتا سانلااسهيأاب هلوقةداتةنعدسعس انث لاقعدر زنم ديزي

 نعت اغس نع ىلأ انث لاق عبكو تن نايغس انيئدص ملسوهيل هللا ىلسصمدآ نعي ةهددأو

 لحجر هيىنعملاوةدس>او سغن نم هلوةريظنو مدا لاق ةدسحا وسنن ن :عك-غا ترها نع لحر

 ا لكلا كاذتغبلتتنأو *« ىرخأهيداوةغياخ لونأ رعاشلالو5
 ثيناتل ةدسس>او سغن نمءرك ذىلاعت لاقوة غلحلا ظغال ثنافل-رلادب رب وهو ىرخأ هنداولا.ةف
 اياودناك ىنعمالريك ذل ىلع ظذللا مي رخو داو سفن نم ىل قولو د حاولى ر نم ىنعملاو سغنلا

 ىنعي (ءاسنواريثكالا-رامهتمثدواهجو زاهتمقاشو) هؤانث لج هلوقلب, واناىف لوقلا
 امهفوهؤاهل ىلاثلايوزلاب ىنعباهسو زاد. تاولا سنا نمقاخو اهحو زاهنمقاحخ مؤ اذ لح ةلوقب

 مماعوبأ انث لاقورءزيد_ع ندع كلذلاةنمركذ ءاو-اهنأ ما ليواتلا لهألاق

 وهومد]ىريصقنمءاو>لافاهحوزاهنمقاحو هلوة ىف دهان نع عدت ىلأ نبانعىسدع انث لاف
 نبانع ليش انث لاقةغيذوبأ انث لاقىنالا نيثمع ةأرماة.طيناباثآلاعذ ظقيدساف مان
 قلحوةدانق نع دعس كر لاودب زب انت لاهذاعم نب رم انعص هإ_ثمدها < نع مبدع ىأ

 انريخأ لاق تورهن 0 ندع هعالضأ نم علنممدآ نهتعاد ءاو> ىعباهحو زاهنم

 جوز هس بااش-واهمف ىشع ناكذةنجلا مدآ نكسالاقىدسلا نع طايسأ اذن لافداج نور |

 تلاقتنأاماهل اسف ءعلض نمهننااهةاحنة دعاق أم اءسردنعاذاف طظقرتسافةموف' مانفاهملا نكس
 ىلعقلأ لاق قدسانبانعتللس انث لاقدمجنما نيم ”ىلانكستتلاقتةاحخ لولا ةأ سما

 نع معلا لهأ نم مهربغو ةاروتلا لهأ نم باكل لهأ ن ءانغلباسمفةنسل اس وهيلعمتيا ىلص مدنآ

 نمبهيمل مئتانمدآوهناكم مالو ريس الاهقش ن همعال ذأ نم اعل ض ذأ ث هريغو ساب علانب هلبادبع

 امافاملا نكسلذ ص ااهاو سفءاود ستحو زلت هتعاضن ءىلاعتو كرابتهنلا قاد ىت- هسمو

 نمف دمدذبا نأ مرعاسأ تايقس

 اندعومد#ماب ىدان ةكمبللا ةنيدملا

 لتتعنف لباعلا يرغصا اردن مسوم
 هيلع هللاىل_سلاقف تئشنا اهم

 نا اذ ذيب واننبب لق رمعل سو
 وبأي رح ل_> الارض الف ءاش

 سم لزب ىكحمدم وذ عم تامه

 هبلقفدع :رلادننا قاف نارهظلا

 نميعن لف عجرب نا هلادبف
 ارمعممدقدقو ىعمالادوءسم

 ناادحتتدعاوىنا معن اي لاقف

 مسوع قتلت
 ريهشلا »يف رت ماعالا اذحلصاالو
 نكللو ىلادب دقونيللاهمأ برمشنو
 كلذهداز حرخأ ود يرن نا
 كلو مهطبثو:#نيدملابق حاف ةأرح

 بدح> ماعاذهنا أورد

 اسمسسسعل

 1 7 37 رثك ًاولةةفكرارقوكراندفك رثأ ىأ رلءاز هام مهل لاقفن وزوجي نيس ارح وفرع 0 الا نمريشعىدنع

 نيعبساف حرث ىدحو مهلا نجح رح هد ىبسفن ىذلاو لو هيلع هللا ىلص اقف مهتم موق ب واقىف مالك ازد ع وذ رس مكس ذم عج رب



 ماع لك اهفشوعل سول ةوسضوم تناك يلام رهو ىرغمل نبل سونا ىلا ليك ولا معئوهنلااذب -- نولوي مهواك از
 اوعاب وقو لااوفاوذتاقفنوتازاحت م هعمتناكو نيكرشملانم اد لسسو (1.) هيلع هتاىلصهتالوشر قلب لومانأ ةئئانغ
 اس ز وامداا مم او ريشا و م هعماغ

 نيمهردوهردلا,اوباص اواوحبرو
 نيماغنيملاس ةنندملاىلااوةرصتاو

 ىعسف ةكمىلانايغسسولأ عدجرو
 قبو لاشج هثيحةكملهأ
 قبو -لااولرشتا مت رخام اولاقو
 || مهللاقنمذلا نينمؤملاىف هلا لزمأو
 دوعسم نب مسعت ىبعن سانلا
 | ناسنالانع ريع امئاوءانركذ

 د ليلا كرب نال لاةءاك ساناا

 دداولان الو داو سرفالا هلامو
 لثمنولوةب عامنا هلوالوق لاقاذا

 كلذةفاضانس- هي نودرب و هلوق
 ذاو ىلاغت هلوقك ل ك !اىلا لعغلا
 كلذم_عنلاه نيس>وا سغن ملم

 لسهأ نم سان نمىل- مللودلا
 حانح نوأ_صدو هنوماضن ةةيدملا
 نب دمخو سايعزب !لاقو « مالك

 يباب سيقلادبعنمبكر رض قدا
 مهوفوذمل ني ملا ىلا وهسدف نامغس
 نذزيتب لخالعج هيلعمهل نمو
 وعفانم مهوىرسلا لاقو بسس

 دنع نيل ىلا نولي اك ةنيدلل
 دق شاننلانانولوقب وبورك

 هبا ا ونايةسايأ عت مسلاوعج
 مكل اوعج أ فوذ<# لوعفملاو
 اعجب شيجلاىمب-:ب رعلاوع وجا
 لوقو أ مسعن مهدازفمهو ثدخاف

 مهلوقاوعم يأ م حتالاناع ا نيطبثملا
 ىلع مزخلاو ةنثلا'«فتع اوشاخاو
 ناكف مالسالاة.>اورهط وداهملا
 مهداعتعالىوق أو مهن.ةءلتدث أ كلذ

 تاعاطلا ن الاف ننمهناالاب لدتساو

 ديزب هناوناعالا ىمسم ىف هاد

 اماصةنوا دأب رابسدت صقعْسيو

 تاعالاؤتاغحابنك1وناعالات ا ركف تع" وةدايزلات ا هلو افق دصخ | رسقن نعةرا.عناسك الا لاه نمامأو

 ىدحو زوىدو ى لعأ هتلاون رو واسف لاةفهشح ىلا هآرهستم هول نمسهوةنسلاهنع د

 ىدحساا نع طاش انث' لاك لضفملا نب دج 5 لاق نسل ان رجم ئندص اهنلا نكسف

 اهم مرمشنو قتعت هناق ءاسنواريثك الاحراه نمد و هكوقامأوءا و>- مدا نملع-اهحو زاممقلخخو

 هللا ثدهنملاقب ثوثبملا شارغلاك هؤانث ل-لافاكمهاردقءاسنواريثك الاس رءاودو مدتآ نم ىنعب

 نيس نب دمت انئدص كلذلانمرك ذ ليواتاا لد لاق كلذ ىفانلق ىذلاو خب ومهثبأو قاخلا
 قلخ د وءاسنواريثك الاراه م مثن وىدساا نع طابسأ انث ' لاق لضفملازب دجأ انث لاق
 ىفءارقلا تغلتخخا (ماحرالاو هينولءاستىذلا هن اوةتاوإ) هؤاذث لح كوةل.وان فلولا و

 ىدحا مغدأ ٌنولءاستت قءعدبدشنلا نولءاستةرصصءلاوةنب دملا لهأ ءارقةماعهأر دف كاذ ةعارق

 لاثمىل_عفيغختلا,نولءاست ةفوكلاءارق ضعب هأر فوة در ثماني امهلعف نيسسلا ىفنيءاثلا
 ه.نولءاشت هلوق ىفدي دشتلاو فما ىنعأ ناتصصف ناتغلوناةفورعمنان ءارق امهونولعافت |

 هلب وان امآو فات ري_غْئرقهموهحوىاب كلذ ى_عمنالهءقباودلاباص ئراقلاًرقءاذىابو

 لدشن او هنلاب كلاس أل سملل لئاسلا ل اعف هيل ًاساضعب ضعت لاس اذا ىذلا سانل !اهبأ هللا اونو
 مكتتسلاب مك رشائلااهي!تومظعأ كسفهرك ذىلاعت لود كلذدم أ امودهللا كيءاعمْزع ا وهللا ُ

 نين داو هسنعك اهنوأ هيك اعفدايا مستغلا نم هباقعاورذ_اوهنعك اهنامكتانتحاو مسا امفداا متعاطبهومظعف كل ذكسف اهظع أ وكر غنا فهد _هعواطعأ نمنااورث ىبسخ ظ
 نولءاستىذلاهتيااوةتاو هلوقىف كاصذلا نعرمد و نعريهزونأ انث لاققحسا انث لاق ىنثملا
 نيا اذث لاوقعسا انث لاقىبثملا نئدص هينوده اعتؤ نودةاغ:ىذأا هناا وقت الوغ. لاق هب

 نودقاعت هيىذلا هنيااوت !لوقي هينولءاسا ىذلا هلا اوق و -.د رلا نعهسيدأ نءرقعح وأ

 نءهسبأ نعرغعح ىلأ نبانعبادع ىنث لاقني_سملا انث لافمساملا ندع نودهاعتو
 لاقلاق ع رحنبانعباخحانريخلأ لاقنيسملا انث لاقمساتلا مشط هلثم سأأ نب عبرلا
 لاقف هلل وان ىاوغلت»الب وأتلا له ت اف ماسر الاو هلوقامأو هب نوغ طانعت لاو هب نول ءاست سامع نب |

 لاقن رك ذ .مخرلابو هبكلًاسأ لو حلا لئاسلا لاق م<-ةيبرتل ًاساذا ىلا هللا اوةئاو هانعم مهضعب
 هينولءاستىذأا هللا اوقتامهاربانعر ود:«نعورعنعماكح انث لاقدصج نبا اًنئدص كاذ
 3 م>زلاب وهللاب لس لس درلالوةب ماحرالاو هن نوفط اع)ىذلا هن ااوقتالوّعب مارالاو

 : ًاشأهللاب كلل سأ ىل_>-رلالوةكوهلاق مههاربا نع ةريغم نعم ةنظ ُك لاق مهاربا ني بوق

 نجرلادبع انث لاقزاشب نيدمم ا(مخمع ماجرالاوهينولءاست ىذلاهّللا اوة: ا هلوت ىتعن م-رلاب
 هللابكل اسأل اوي لاق ما-رالاو هينولءاست ىذلا هناا وةتاممداربانعر و ه:منعتايغسس اند لاق

 م-رلاب كال اسأل خرلا لوقكوه مههاربانعةربغمنعمشه ا: لاق بي ركولأ انئدع محرلابد
 هللا اوغت ادها< نع مدت ىلأن بانعاش سس انث لاقنجرلادبع انث لافراشب نبا امي ادض

 لاقفاجلا انث لافىسثمللا شع ىدرلا و هنلاب كلل أس لو ة د, لاق ماحرالاو هب نولءاست ىذا
 لوةودلاف ماحرالاو هبنولءاسىذلاهّندااوةثاو لوقف مهازبا نعةريغمواروص:ءنعكلي ريش انت
 نءرتمعم نغ كرابملا نبا ارم لاقدن وس انث لاه ىجثملا و م-رلاو هلفاب كلاس 1لحرلا

 هلوق رق نمضعب لوقليواتلا اذنه ىبعو د < لاق م-رلاو ها "دشن الحرلال وقوه لاقن حلا
 هءنولءاست ىذلاهّنلا اوت اودارأ هناك هب هلوةىف ىتلاءاهلا ىلع ماسرالاب اهنادع ضغماب ماحرالاو
 أ قسنئالاهمالبرعلاد_:ءمالكلا نم ميصفري_غكلذو ضو غم ىنكم ىلعرهاظب فطعف ماحزالاب و |

 رهاظب
 فقل نيح مالسلا<+لعليلخل:ااوقفا وداقتعالا بسه كلذا 1 رضضأ م ماكو باكل ال ئادأ ف ىبعملا از هىفانا مالك !قيق ع م دقو ازاحت



 اول عثوه..لالوكوملاوأ لفاكلاوأ قالا 0 .؟ ولاع وراه هيسكل هلوتىف هل'بارعاصرةوهللا بس اولاقو ناسالاب هو ٌرهطافرانلا
 اوف ل سذااوايث دا مف انمةمعنلاو أ ةرامتلا )ٍ 1 عبرا اوضو لضفو ةءفاعلا ىهو هنلا ن هةمعئداو لقناها اودعر ةمهولاهو هودعتعااع

 يقيس طول وفارس |[ ير ل 01 د يا
 مهل لس تح هلأ مهقصو 0

 هذ هو ىفاذملاوهل لص مومنالملا
 تاو ىفامالا ةداهشو ب نلاطملاة ب اع

 0 رايتل او صالخالاغو كلذ

 اولاق مهنا ىدر * ىلاعتو هناص“ هلبا

 " ىلاعتلاعفاو زغاذ هنوك له
 مهلنااو !علوهتلاناو طراوعتاو

 رطض ئثالف مالك اامأو رعشلا قضاكلذور عش ةرو رم ىفالا ضغخلا ىف ىنكمىلعرهاظب

 لتس ءهاطدد رن هرع_ثلاىفءاجا#وهنهبارعالا فءىدرلاو قطنملا نمهورك-ملارامتحما ىلا ملكت ا
 رعاشلال وق ضغملا لاح ىف ىنكم

 قناعت طوءبعكلاواهتيبامو * انفويسىراوسلا لثمف قلعت
 كلذ. وان تور [لاقو * ةينكمىهو اهنن هلوقىففلالاو ءاهل ا ىلءرهاط و هو بعكسلاب ف ظعف
 لاقنيسإلا يدم انيمخدع كلذلانمرك ذ اهوءطقتنا ماسرالاوهينولءانست ىذلاهّنلااوقناو
 لوي ماحرالاو هب نولءاست ىذلا هننااوقت او هلوةفىدسا نع طابسا 15 لاق لضفملا دج انث
 نعديعسس انث لاقديزب انث لاقذاعم نب رمشب اًساص اهوعطقتالذاسرالا اوقتاوهتلااوةتا

 «يلعملاىلسملا ن نأ ذل 1 ذاق قروكلعناك هلا ناماحرالا وهنن رولءاسن ىذااهقااوقت اوةداَتق

 ىلع ئسدص هرج .الافريسواندلاف مل نا هناف ماحرالا اول صوتنا اوقنالوعي ناك مل_سو

 سايعنبانءةحلط ىأنيىلعزع لاصرت دي واعم ىتث لاقحلاصنيتادبع انث لاقدوادنبا

 مهماعاماوضق .- نيدهاحماب راوت

 ىلعاهمس مظع لف وذات اولاق م 3

 نعلم باز ف ىلكلابتلانا

 و9

 الضال هما .. || ماحرالا ف هنلااوةتاو همنولءاست ىذا هللا وقت الوب مارال هندول ابق تذل هننااارغتا فا لوةىف
 ىوةهلوفقن اخ و 0 يي _ ثن ||| ىذلاهتلااوقتاو هلوق ف نشا نعر ود:«ءنعمسشه انث لاقس ركولأ انك اهولسصف

 ىبأ اذنك لاق تامغس مدع ماحرالا ف هوت اوةينولءاست ىذلاهنبا او او هنالاف ماسرالاو ةننولءاست

 نأ ماحزالااو ةالاق ماحرالاو هءنولءاست ىذلاهننالوة فمر هم ديف ءناءةسسنع

 هل اوةقن سان عرمعمانريتأل اق قازرلاد.,عانرتسأ لاق قحنب نسملا ا 0

 نننسحلا (نيثدص م>رلاوهللاب لدن ل جرلالوةوهلاقماسرالاو هينولءاس”ىذلاهّنئااوقن
 اول دودللا اوقن بالام مسوس 4ع همنا ىلا يذلا ا ةداتك ن عر عمابربج لاق فاز راد بسأل يع

 ىذإ ادهاكت ع نع عج لأ نبأ ع نعلم ان لاقةغيذ وأ انث لاقىئثملا مدع ماجؤألا

 ولأ ىتث لاققحسا انث لاق ىنثملا ئندص اهوعطق: نأ ماسرالا اون ةنالاقماسرالاو هينولءاست
 اهولل ف ماسرالاىفهنااوقتا لو ةي لاق ماسرالاو هبنولءاست ىذلا هلوق ىف لاصضلا ن كمن ؤ>ن 2

 قزلاهتلاا اوسقتاو عيرلان ءسبأ نعرف ءعحىلأ نبا انث لاق قدما انث لاقئناملا

 نعقمما اند لاقىثملا اًنثص اهؤأ دف ماحرالا ىفهللا 211111

 ا رعب ناك سامعنءانا كلاهذلا٠ نعربب و> نع رار 1 رفع وب ا انرب_دًاودام-ىبأ نب نعت رلا دنع

 نانعجاعص ىث : لاونيسسحلا: 5 لاهم ءاقلا انثدط اهوعطقت الهليااو 9 ”!لوةب ماحزالاو

 ا ينل لافي ئث لاقرم ا انئدض ماسرالااو قنا سايعْ الاقلاع ٍِس
 رص اهوعطقت نأ ماسرالاو 0 ذلاهنلا اوه ”1لاف عسب رلا ع نعةسأ نعرف بعج يأ

 نآماءرالا اوت اوهينولءاست ىذلاهللا اوقتاو هلوةىفد ب ز نما ليلا بهو ن انريست لاق و
 هأرق نم كلذ قلب واتلااذهرلءورةعجوب لاق لصون نأ هينا مأ ام نول سن نيذلاو أرق واهوعطق"
 ما اهوعطقت ةننآماحرالااو ةناوهينولءاسىذلاهّنبا او ةناوىوعع امصن

 بسنلا كلذ اهريغأرش نأ ئراَع اريك نال ىتلاةءارقلاولاقهرك ذوىلاعت هللا مما ىلع ب بضلاب

 0 0 اس رقاملاهو ءطقت ن اماحرالا وة او ىتعع ماحرآلاو هينولءاست ىذا هيا اوقع او

 ل5 تغصودقتامىلع :رعشدر و مذ ىفالا ضف لاسىف ىنكم ىلعءامسالا نمر هال

 ا هرك ذىلاعت كل ذب نتعب رغعوبأ لاق (اييقر ككل ءناكهللانا ) هول ا

 بطال راوةنا ساما ااهيآاب هوان لجمهالاق نيذلا ساخلا ىلع مكلع هلوقب ىبعد وامر

 هوقو ةاراالا ار فاخمالو
 تاكشالاو هامنثمل سس ادامكا
 كا تنين مم هل ؟اوغاوهدرعو هونعل

 ناط.ثلاوأ ةءاملوأ فخ هلوقب
 رم [+ ا :ذهو ةواشالا مس اةغض
 ىأ فوذ_لوالا لوع_-فملاو
 مهو هوناخ ةلؤ هءاملوأ فو

 ناف نينمُو ميكن انونانو
 فقوحاو ربو نا ىضتَمي نانعالا
 مه نيذلا سانلا3 دود ىلعهنلا

 ولأ مهءايلوالاو نبطي لاءايل اوأ
 ىهناطبشلا ل.ةو هنا أو نامغس
 قود حف اتما الانقؤ سلا
 ناظطيشلال ارقيلذامنار ردقتلاو
 :ندعاقلا:ءانلوأ وأى دروع لبقو

 ىلٌمهّنلالوسر عم يو رخل نع
 ىف ريمضلاو اذهىلءو ملسوهيلعوللا
 ثا هلودف سانال مهوفاخ الف

 وبدقتلال: 0

 كتوفوذ و هلوقكهئاما واب كفو و
 ردا رح فذف. هنودن م نيذلاب

 م
 ىلسعولأو جاجزلاو ءارغلا هات

 ىشلاكانزكأ ةدقلي تلاع بسح نارا فرحراسعدالاةرو رضالف نياوعفم لاعسفنب ىدعتي دقي ونغا !نابىرابنالاثياهفيز د
 اذهلوايندلانعقارغلاةرارمةقاذا ل عت ىلع هءازح هند قلعتدي رع صوصخد هشدلا ورنا لوةنت ًالفاهتدبب قلعت عوناهل قري

 ب



 1 موس 14 وأتةنيذلا نعي رصاا اونيتنا|نمَنيلماكل ادا سحأ اذكهوةةءقحلا قءادهشل امهم ماكو ةن رط ةضخ ىو مهشم ٌريثكداسحأ ىليتال
 اوتامىتس-ناطيشلاةدباكمو سغنلاتاغلامومهع رحتوني_:عاطلاة:سلاةنسأو (14) راك ذالافراطموتاضايرلا فويس
 رح ب ب بسس لو ىباوت عطا اوي وة دارالاب
 هضعب لب ملاةللابب-ملاعلا اذ هب قلعت

 ىيوف ثبلاي جاهنبالاونذللا ب
 نم ىنلعجو ىل ري ةغاعنواعي
 ثب دس دروأكو نيمركسحملا

 ىااناانعانئاوحخا غلمم نمءادهشاا

 مه - اورأن ا هيقءاس ىذلاوةنجلا
 ءاوح كإذ لعلفرمض ريط فاوحأ

 ءرخعالاو مدلاج ورش ىلعوسهل
 نأن كمان فاماط مس ممتغمطللا
 امسح كلذ'نم ىلاعت هبا قلك

 حورلن وك و زرئاط هيسش اغيطا

 هكر ى جنو لعب دبس يديه سلا
 ضرالاوءاوسلا نمءاش ثد-ريطاو
 نوكاماوىلاعت هللا نذاب ةنيلاىلاو
 تنملاندينالاماو ءارض+ريطلا
 ةرابعن وكت نأ ماو ةرضحلااىلا ىلع
 ةرضن مههو-وىف فرعتةرضنلا نع
 امىلاةبسنلاب مهااح نالاماو مسعنلا

 مول رانااوةدحلالهأ هبلا ل.س

 نيلالا نيب ظسوتملاكة هايقلا

 داوتسلاو زمانه
 دوسنو هوجو ض دن مول هلوقف

 وأاد>اوالحر تيطاخاذا لوٌتف ناطخلا ىلءمالك١ اجب رن رعلا نافري1:!ىفاخمجا اذا بئاغلاو

 اهدا مح امد ر هل وعن ىعا واذك مكعاص واذك مهاعفالعف مهعم بيغنو رح | و ىه تلعؤ ةعاجس

 31 اهتم رح عيدضل 'واهومكعطت واهايا مح-:لصو جماح أ ةمرح سل ع رادو هم ملا عأ يلع

 مكيلع ناك هنا ناد هام نع مين بأن بانعلبش انث لاقةةيذ> .ونأ انث لاق ىنثملا ئنص
 مكب ةتاك هللانا هلو ىفدب زننا تعمسل وهون اانري أ لاق سذ 10 م دج اظرفحاس قر

 مهيدبا دعا رصللءابقرلامدعاقك < ىدايالاداؤد أل وذ هنمواهذ رعب راهط#ب رك لام عآ ىلءاسقر

 ىنعي رغعجول لاف( تيطلابثييحلااولديتتالو مهلاومأ ىناترلااول 1و) هلوذل» وانفل اولا قو دهاون

 اوغلب ههاذاوهااومأ ىتاتءلاءامصوأرممعماياواطعأ و مول لوقب ايلا ءايص داهرك دىلاعت كاذب

 م-هااومأن م ميلعمارسخل ااولدشالولوقي بيطلب ثييخلااولد.:”الودشرلا مهنم سوو للا

 حف أ سا نءىسع ل لاق مصاعولأ انث لاقور ءنن دمت نياك 3 لالا ل اوما
 انت لاق ىثملا مدح .مارهلا,لالخا لاق برطلابثييحلا اولد. ثئالو ىلاعت هللا لوق ىف دهاحت نع
 نعفأ | لاقت امشسس انيرص هل ةمدهاحت نع عي 2 نبا نعلم انيك لاف عن 0 ولأ

 وب, لاق مارا لالخ اناكملاق بيطلاب ثييبللا اولد ثتالو هلوذ دهاحت نع ممن لأ نبا نع نآمغس

 مهضعب لاعفهانعموهنعاومىذلابيظااب ثييحلا مولي دمت ةفصق لد والا لهآ فلتخا 7 ردعح

 سيساتاوءىدرلا مثيلا هناكمنواع< ودذم عفرلاو هلام نمل نوذدا ىناّءلاءامصوأ تاك
 نبا انث لاغبي ركرلأ اثم كلذلاةنمرك ذ هنعىلا عتهثلامها هت ىذلا مولي دبت كلذف

 نب ديعس نع دعس نى نع و ىدسلانعناسفس نعشاسع نا انك لاق ثنا ركولا ازيئص

 لاق كاصغلا ند لجر نعت امس نع هن وان.عمددخاب والوزجم ىلمعد لاقى :رهزلا نع رهعمو بي.سملا
 نءاطانساا انث لاق لضفملا دج انث لاقئيسملانءد# نص اديحذءانوادشاف طعتال
 اماكمل عج ومقنلا ملغ نمتنيمدلاةاّشلا ل حناب مهد ؟ناك ب رطااب ثيبحلااوادبتت الوىدسلا
 مهردب مهردلوقي وفد زلاهناكمح رطب ودسجلا مد ردلاذخاب وةاشد ةاشلوعن ولو زهملاةاشلا
 دهاجت نع مدع ىبانبانعنامغسنعناع نبا كا لاقسب ركولأ ايي دص كِلْذلات نمرك ذ ل لن واتاو رم لا ل : 0 كا 2 ٍ ىاهتد> وام ىناعملاهذهو هوو لالا نسكلردق ىذا كستاءنأ لبقءلك انف مارا قزرلا لع: -نالكلذ ىنسعم نو رش لاقو

 ١ : 21 هلاوضرغلااههايصمنوك نأ نعهيوكلردقىذلا لالس+لا كتان أ لبق مارا قز رلا ل هتناللا# بطلاب ثيدحلا اولدبتتالو

 ىلعالا دبع سنول ٠ ممدص ىذااك كلذ ىنغ منو زخ 1لاقو هلم حلا صىلأ نءىل مع“ نعنايعس امهدارع ملعأ هلوسرو ىلاعت

 ةبلهاجلا له ؟ناك لاق سطلا,ث د. نااواد.ئالو هلوة فدي زنب الاقل اق بهو نب ان يحن لاق

 مهل نكيملاذالاقن هو ءبكشن نأ نوبغرتوأر قو رتكاالا ءذخأب. راغصلا نوثررن الو ءاسألا نوئررل ل
 ونألاقو ثيم هذح أ ىذلا اذه وتيطّتا ارمملا نمءه.دصخف لاق مهون ر رون الن ادإول نمنيغعضتسم اوْىش

 اهبأ مماتي أ لاوءأ اوادبقتالوكلذل, وان لاق نءلوق هي الالب وات,لاوقالا.ز_هلوأورغعج
 نموك-!لاللاترطلاب اهداحواهراسواهعئاقراوذ_تاتف ممل ثيدحلا مسيلع مارملاءايصوالا
 رخ [ناكمئش 3تانرعلا مالك فئشلابئدلا لدبت نأ كلذو هنمالدب سيسللاءىدرلاملاومأ
 نامواعفلادبتسالاو لي ديتلا ىنعمكلذ ناك ذافذ نأ ىذلا ناكم هلع وأ هنمذ ودخاملا هيطعب هريك
 ىلا مهزاغص نود هدااوو هتبملامعسبج تيما داو ربك اذ وه كلذ "ىنعمن أن مدي ز نب اهلق ىذلا
 ايشذحااملدبتس للفم تمرغاصالانودهلامعسج هدو نم ريك الاذخ أ اذا هلال هإ ىنعمالل وذ هلام

 فنوعراسنيذلا كن زر حالو)

 ائيشدتا او رضننل م مارغكلا
 ةرخ الا ىفاظ مهل لعمج الأ هتيادب ر
 اورتشا نيذإانا ميل ءباذعمهلو
 هليااورمضد نل ناسعالاب رغكلا

 نيسحيالو ملأ باذسعوهلواثيش
 ريسخ مهل ىلئامتأ او زغك نيذلا
 امنا اودادزيل مهل ىلء امنا مهسفنال
 رذدهتناناك امزيهمباذع مهلو

 1 ءاشن نم هلسر نم ىىتح هللا نك-لو ببغلا ىلع جعلاعبل هللا ناك اموب.طلا نم ثيم اريك تيس ءاانطتخ ملا
 . نودؤطس مهلرشوه لب مهل اريخوه لد نم لبا مدان امعنولخح نيذإ|نيسحالو ميافع ءرحأ ملف اوقتتواونمؤتناو هلسرو هللاب اونم أَ



 اولافام|تكنس ءايذغأ نو ريقق هنا نا ولاف نيذلا وق هللا مك« دشارب ريصن نولمعثاءهللاو ضرالاوتاوعسلا تاريمهتقوةمايقلام ل ااغام
 014 ا سل هللا نأو وعد دبأ !تمدقاع كلذ قد رهان اذ ءاوقوذلوقنو ق-ريغب ءانالا مهلتقو

 اوك, تااضب ؟ اه مناف لالخلاءىحتلبق مارا قز رلا لت” الئ اذ ىنعم نأ نء مل اصوب أود هاجت هلاق
 اهمتاب ةيسصعملاب قر رلا مرعل ل>رلانالاق هنادوعسمنبانءىورىذل!لوةلاوك كل ذءادارأ

 ناكماسش لدس : لذ لالخ- !«ةزرهللاهان عملك افمارلا لها نمنالديز نب !لوقدا سفري: هداسغف
 ءىجب لبق هولك انف ءار 2 اولد همن نأ ٠ ءدامعى - من هوان لها نا تالذمادار أ نأك تاو يم

 ليواتلا ه]:<لوةعمسهزمو فورعمة> وكلن ذهنمبيطلانام راابدس كلذ جواك أن روكمفا ”لالملا

 رك ذاعاهؤانث لحدتلا نالدناعم نمرهظالاو هْكِإْذ نال انلقامتد الا لد واب كلذ فهشالا نأ ريغ

 ّك نروكي نأ نماهح .رخاق < لا لوأ سس 3 0 وكب لانا هماكسلا وىاتملالاو مأدةصت قْتلذ

 ىئعد رغعج وألا )م 0 ولاوم ًااواكان الو) هلود لب وأ ىفلوقلا ف هسندر يش نم

 علوم عئاهو اك اذ اوما الا اومأ ىبعب م-هلاومأ اوطاخالوهرك ذىلاعت كلذ

 ىلا مولاوم اولكات 00 - مين نأ نان ءتايفس انث لافقراشنبا انشدص

 8 0 اثمع اعيجاهولكاتف اهوطاذت مسهلا و !اومأاواكاناللوةب مكلاومأ
 نأاوهركىاتملالاومآ فتن الاهل_هتازئاالاق نسا ن ء كراس نعريسدز انث لاق قدا

 هللا لرناق مسوهيلعهللا ىلص ىنالا ىلا كلذاو كثف هلامع نعمملم دملالاملزرعب ممانلاىلو لعوب هوطلاخع
 لوقلا و او ناو هولا ألاف عن اوتنام هوطلا ناو ريح ,هلحالصا ل ةىناتسلأن تنوي

 اريبك اي و-ناك هناهرك ذىلاعت ىنعي رفعجوبأ لاق (اريبك اب و-ناك هنا) هلو لب وانت ىف
 لك الا ىنعأ ل عفلا مسا ىل_علا دهناهلوقىفءاهلاو ريبكب و> <لاومأ عموكم اب لاومأ ا
 ل->رلابوحدقه:ملاقب و ةنادحواب وواب و--بو<لجرلا ب احه:ملاشي متالا هناقب دوكاامأو
 نا كسالا نب ةممأ لوق هنمومنم أ ئاذا ذك :

 اباحو ايطدش دعلاد ست نا ا نيرحاهم ناو .

 ىعف ماظعل ارييكللاو اهنمع 0 ,وعاول 00 رالا متسع وضرالا نمي ودعاذلزت لسة هنمو

 له لاق كلذ ىنانل ىذا اود قرم ظعتادنعئاكل اوم عم م ىناتيلالا اومأ كلك أ ١ناءالذ
 ىسعند مداعولأ م لك ورعو ورعنند-# 0 كلذلا#ت نمرك ذ لب واتلا

 ةغبدحولا اذه لاه نئنملا ا مرح ا وسستالوت في ها نع عن باشا

 2 لاق ملاصولأ انه لاقى دل من لثمد_هاعت نع مدن ىلأ نان هلمش انث لاق

 دع انثرص [ىظعا.ءالافاريبك اب و-ناك هناهلو 5 سامع نم أ ع نعةطط ىلأ نب ىلعن عدن واعم

 امافاب و>امأاب وستاكىدسسلا نع طابسا انت لاقل ضاملا نيدجأ ان لاقئيسحلا نبا
 امتالاقاب و- هلوقىفةداتق نعرمغمانريسأ لاق ناز رلادبعانرب_تألاق ىدك نب نسما اند
 اريك اب و>-ناك هنأ هداك نع كدت 1 لاقعرزثديزب ا لاقذاعمنب شب ايئص

 ناك هناهلو5 فلوةبد زن !تعم«لاقبهونباانريسخ أ لاق سنون من د اريثك اهدظ لوقي
 لافدعس نبى اك لاق ىلعزت ورع ام دص مالسالا لهال ىهواريبك اينذلاقاريبك ايو

 ليوا فلوقلا هه امهظغهّئاوامث الاقاريبكاب و-لوةب نسسملا تعمم لاقدلاخ نب ةرق ان

 نافعاب ر وتالثو ىنثمءاسنلا نمل با طاماو مكن اه عاملا فاوطسقتالأ متضسناو) وذ
 7 وان ىف لب واتلالهأ فلتحارغع وأ لاق (مناع تكل انوأ ةدحا اوذاولدعتالأ مح

 بقتالن اىتاتمل اءام لور مشعما هتف ناو ذ نعم مهشعب لاف اوعلمت رهيفاولدعتف نهقادصىاوط

 ىذلااما يا دوحاملا ناكمذحت الا لدن م وبيطلاب ثيم ااولديث: الوهؤانث لسلاق ىذلا لدمتلااف

00 0 

 مك ءاجد#ق لقراذل اهلك 1 ناب رشد

 متلقىذلابو تانيبلاب ىلبق نمل سر
 ناف نيقداص متنكن ا مهومتلتق لذ
 كثالمق نم لسربذك دقذ كودك

 00 رزلاو 0 1

 356 د مدلك وجأ نوذزأ

 دف ةزخلا لخدأو راذلان ءمزحر

 رورغلاعاممالا|.ندلا ةا.خلا امو زاذ

 2 و ملاومأ 2 نولستل

 ناكل اونوأ نيذلا نم نغمسنلو
 ىذأ اوكرشأ نذل نم وكلب نس
 كلذناناوعسوا و ريصت ناوا ل

 هللا ذأ ذاو رودالا معن م

 هنيبتل باكلااووأ نيذا قاثيم
 ءاروهوذ فهن ويكستالو سانلل
 البلقان هباو ْرْث_ثاومهر وهط
 نيذلانيسحت ال نو رتشدام سبق

 نأنوب<و اونأ امب نوحرغب
 روك ملا عاودمحي
 مل باذع مهل و باذعلا نمقز زاهع

 هللاو ضرالاو تاوهسلاك] ههنيو
 الو ت ًارغلا ( ودق ئثلك ىلع

 الا ناك ثيح.لااعفالا نمكننْرحت

 هل و
 اونمآ نيذاا نزلو ىنزحل هلثمو
 متعب نوقابلاهدض ىلعدي زيأر تو
 لثمف فالخالو ءازلا مضوءابلا
 الو مزالوهامن نزحالو نونزح
 ةيناتلاءابلاباهدعب 2الثو نم 5

 نبا دور عولأ مهنيسحت ىفءابلا مذ عبم

 باطمللاءانب اهلك ةرجس ارو ريثك

 سصاعن او فان رغعجولأ ارو
 هلودالا ةيناتدتلاب اهلك بوقعن و
 ءايلا 2 و ءاتلاباهخاف مهتيسحت الف

 ا ببببإ#9)و7010 2 2 77- 72بجبجج ١
 في.غخ نوكابلاريخع سابعبوهغل ىلهسو فلاح و ىلعو ة ةزج ناك ث.>ديدشتلابأ ريعباطا1 نا, نآو ضحالاو دم ..خلا ىلع نابل اوالا ن نوقانلا
 ماشهو ف لدتو ىل ءو هر جو در#ولأ اعدم هنأب ,وعمبدةأ ور عولأ اوبودعت و ريسشكا نبا ةيغلاءامن ريح نولمعب . يمل ريتكو ءاذ ىلا خشب



 نيارب زاب ومولتفو ىماللابصنو ملك لا ىلعام يف نونلاب نوقابلا ةزجتبيغلاىفعلوقي وماللا عذري مهلتقومانلاعتفومايلا مضب بنكي
 راطعلاق ب رط نم ب.ءشولأو عاخ#اسدم نع حرزحرامهف ضفاخلاةداءاريغب نوقابلا (١«غ) ماشه نع ىناول ل |ناككلاب وارصأع

 1010301711 فا طعم تو همس سس سس سطع هم مسالا د سم وحس مسام بهمس وع سم مل كلا اج ب مم اوم م اح مجم ١ وي مح م ميمصمس 23 يحصل دوه همم عدن دعم 8

 ٠ © 4 ١ : من 8 ٠ ٠ 5 ّ نايك

 هللا نهلح | ىاوألا بن ارغل !نمنهري اوصل | نكملو نهوعكلا الف نهلاثم |تاق ص نق ادد»
 هنو الو هنندبل نارهم نيإو
 ريسثك نأ بيغم منال امهفءابلاب
 سورريغ ب وة دورعولأو
 ءاس كوقاعلا دامو ركب ولأو

 مهتبطا ب اكح ىلعامهمف باطلا
 ءادتبالل جب رغكلا ىف فوقولاو

 ءاغلاوأ مااا ارامضا لاممحالو ناي

 فاعل جب ةريخ الاف ط ايش

 مالكلا دو هةمداحتا عم نيتغاتلا

 ىف ركذامل جب ايش ه ماظع

 مهسفلال ه مملآ 1

 ه نيهماضد ارك ذامل جب امنا ط

 همملظظع ط هلسرو ط بطلا نم

 ةمايقلا ط مهل ارش ط مهل اري

 ءاضغأ هزيم ط ضرالاو ط

 مهاوقم نم هدعبام ريصنالثل م
 قالطم«فقوذءالا مطارق نمو

 ءايلابل وشي وأرق نم جب قدريغب
 لوةي وأ هللالوشد و ردعتلا نال

 بتكس هلوق ىلع ف طعتبإلف ةينايزلا
 دسعلل ه قب رخلا ىتعملاقاستاءم

 نوكي نأو ةغصلا لامثحالم ََج

 هنالىلوا ف قولاو نيذلا مهدارملا

 ةفودوم اد ببعلاالاقلاءمديسعلا لاطنال
 نا اولاو نيذلا نم الدب ناكولوعن

 نيقداص طراذلا هلكانأ مصريقف هننا
 مول ُّط توملا 5 ريالا 3

 ص ىف طرش ءادتنال ط ةمايقلا

 اريثك ه رورغلا ط راودةمظعم

 نالز هنوكتالو ه.روممالا ط

 ذبنلا نكي اتغتا ناو نيتلجلا
 ىلا فضي مق قاثيملا نأ الصنم
 5 نورتشد 3 اللفذا فرط

 , ملأرك ذامل ج باذعلانم
 ريسغتلا# ه ريدق ط ضرالاو

 اعن هناو شرق راغكف تلزب

 هج ناو هلةبقاعلا حان اومهرممنمانمآ هلوسر لعج

 نأاهلودريفاهلا جواهلامء.هعدف هلامف٠كراشت الور ص فن وك:ةمتبلا هذه ىتحنأ ثبات لاق ْ

 ىاتيلاىفاوط.ةنالآ متفدناو هلوق فت مركعنع لامع نع صودالا وبأ انث لاقىرسلا

 ةدسحاو مرتك ؟بئارغلا نم منعك ناذااور وجت نأ منن ناو عسب رأى ا ةدحاو نمنهيطو كلل
 لاقديجنءانيثرص كلذلاق نمرك ذ مناع تكءاماموأ :دحاو نهنم اوسيكناف اولدعت الف
 اوسكلافىاتءلا فاوط ةتالأ مف ناوة شاع نعةورعنعىرهزلا نعرمعم نع 'لرامملا نبا انث
 اهلا واهلام فب غريف الور خف نوك:ةمتيلا ىهىتأ ناابتلاقفءاسنلا نموا ناطام

 قادصلالاكاىف نها اوطسةد نأالانهوسك:: نأاوهمنفاهقادصتنس نمىفداراهصكش نديرو
 لاق بهو اانريخأ لاق ىلعالادبعزب ساون . يش مع ءاسنلا نم نداوساماو سكن. نأ اورمأو
 هنلاىلص ىننلاجب و زةشئاعل أ سهناريب زلا نب ةورع ريح أ لاق ناهشنب | نعدب زب نب سنول ضريخخأ
 ءاسنلا نم كل ناطاماوصكن اه ىئاتيلا فاوطسقتالأ متن ناو ىلاعتو كرابتهّننالوق نع مسوميلع

 اوطسقي نأالانهوصتكش نأ اوهنذهريغاهطعنام لثماهطعيف اهقادص ىف طسّقب نر يغب ا وجو رد
 لاق نهاوسءاسنلا نموسهلناطاماو صك: ناو سمو فادصلا نم نهلمدس ىلع نهماوغلمس و نول

 تال>ادقف نهوكرثالوقي لاق ىناتبلا فاو طسقتالأ مغ ناوهننالوق ىفةعبد رلاقديزب نب سول
 باهشْنءانعةيمأن ب لرعمساانًابن أ الاقةملسمنبديعسوب ا ودينملا نب نسملا [سثمع اعب ركل
 ىاوطسقتالأ مهن ناو هّنلالوق تب ران يذمْؤملا مأابتاةفنينمؤملامأ ةشئاعتل ًاسلاقةورعنع
 قبغريفاهملورس :ىفنوكست ةمتدلا ىه ىتدنأ نبااتلاق ءاسنلا نم كل باطاماوصكسناه ىاتملا
 نأالا نهوسكستد نأ كلذ نءاوهنذاهئاسن قادصةنس نم ىداباه>و رتب نأدب ربواهلامو اهلاج
 ١ نادصلا نهلاولمك, /ناءاسنلا نم نهاوساو عك ذب نأ او صأ قادصلا نهلاوامكفاواطستب
 | ىنث لاقباهش نبانعسنون ىنث لاقثبالا ىتث لاقحلاصوبأ انث لاق ىلا ئكدص
 بهونبا نع سنو ثندحلثمرك ذفلسوه«دلعهلاىلص ىلا وزة كئاعل اس هناريب زلا نب ةورع

 ةشئاعنعةورعنع ىرهزلا نعرمعمانريس لاق فاز رلادمعانرمدخأ لاقى نب نسحلا انئص

 نب انع اح 1 لاقنيسملا 0 لاق مساقلا سم ص كرابملا نبا نعدسبج ناثن دحلثم

 | ىف الاىئاتيلا فاوطسقتالأ متفحن ناو هلوق ىنسعب لزن تا اق ةسئاع نعمسأ نعماشه نع رح
 | اهتبحص» ىس واهم رضن بمن الىهواهلاملاهصكشي هلءلفلام تاذىهول-رلادنع توك ةمتيلا
 لاقواوسيكناف هلوقاوطسقتالأ متذن ناو هلو باوج لد وألا اذه ىلعفرغعجولأ لاقو كلذ ظعوذ

 مهؤايلو اهغلتي نأ ىاتبلالاومأ ىلعارذح عد رالا قوفامح اكن نعىسهنلا كلذ ينعم لب نورخ
 | ىلعلامامدعمراصاذافلقالاو رثك الاوءاسنلا نمرمشعلا حو رتب مهنملجرلا ناك اشد رقنأ كلذو
 ِْ نأ مماتي ألاومأ ىلع مغح مثنأ نا مهل لوقو كلذ نع اوم هنو زيوأ هعفناةهرتحف ىذلاهعس لام

 نوعكسشت|هذاو زوامتالف ك-ئاسن نّؤمنم مزمل املاجعلا كتجاح لجأ نماهضاولدعتالفاهوةغن:
 ةدحاولا ىلعاو رصتقأف مهلاومأ ىاوادعتالا ع-برالانماضنأ متهحخ ناو و رآأ ىلعءاسنلاددلع نم

 لاقرغعس نيد انث لاقىئثالانيدمم يثمص كلذلاتنمرك ذ ي-ناع أت كل.امىلعوأ
 ناكلاقيناتبلا فاوطةنالأ مت ناوةب“الاهذهىف لود ةمركع تعم» لاق كلاسم«نع ةبعش انث
 لاق ماتيالالامىل_عليمف هلامسهذيفماتيالاهدنعنوكي وةوسنلا هدنعت وكي شب رق نملجرلا
 ندانه اًنمدص ءاسنلا نم !ناطاما -:اوىاتملا ىفاوطسقتالا متغخ نا اود» الاءذهتلزئف

 اوعك-ن اف اهلك نايدالا ىلع ني دل اذ هرهظي ىىح شودجلا او زوو عوجلااو

 ا نا نولوةباع رورغظلاو رصنلانمم وس ؤب ودجأ ةعقار بسب نينمؤملا نوفوةاولاك مهنا ىه مهتعراسمو نيقفانااف لو



 سا رق نمافواودنرا تاواس اراغكسلا نماموق نا لبقودح ا هيلغامالوسرناك ولوهل ءتوكتةرانو هلمالان وكت ةراتف كلم بلاطل

 ىفة.غرلاةرشىهوةعراسملا االوءاااذه (1 ؛40) مهضعب رصنوْكب ررض قو ىف روت لمهسدرن ا ىلا عت هنيا نيمف كال ذأ ىبنلا مغاق

 باطاماو بكس ا

 نينايغس (ئاص عب رالاةوفاوجوزتي نأاو.مذ هني و زثسفه شن لامذح ا ف نالف ب وزنك

 لأح رلارمص لاف سابع نب !نعسواط نعت ار ىلأ نب بدب> نع نا..غسس نعىلأ ا لاف ع كو

 ىنث لاقىع ىنث لاقىأ ىتث لادعسز يدع 0مرص ىاتيلالاومأ لجأ نم عسب رأىلغ
 ميتيلا لامع وزي ناك لجرلا نافىئاتلا فاوط سقت الأ مخ ناو هل رق سابعنب | نعهسأ نع نأ

 لاومآ ىف نوي و:اوناك موقلان ا كلذ ىنعملبنورخ [لاقوكلذ نع هللا ىسهنذ ىلا عت هنياءاشأم

 نمنومفاورو<تأن ,وفاذتالامالااو هك ذتالفةدحاولا نعةدابزلا فاض اول دعت النأ مث نا وكلذ

 هلم ىسو رفاك ل ازغك ىلا ح١( نحمل أن ةتيلع انت لاق مارا ن توعسض ماض كانال ررحرت اني ا
 5 ِ ىلا او 0-2 خلاق هنعاوهند وأ ىش ١ وا نأ الا عهتيلهاج ىلع سانلا ناك لافر يب نب دعس

 متفخ ناف عاب رو تالثو ىنثمءاسنلا نمكسل باطاما وعك-:اهىتاتبلافاوطسةن الأ مه ناو تازئف

 النأ اوفافن كا ذكةىاتملا فاوطسقتالنأ مح كف لاق هكنئاعأ تكلمام وأ ةدحاوف اولدعتالأ

 ىدسلان ع طامسا انث لاقل ضةغمزمدجأ انث لاقنيسللانيدمت ايثدط ءاسنلاقاوطسقت
 2 ص 0 : هل 85 001 000 2 - لا ذ| ةمالك هو.

 فاوقافنىبامءلا نيد اولدعتالن ن وفاتك ىلاسعتو كرام هلا لاف ن نيب لدعنالفةوسنلامهدحأ
 هم 00 م 5 2 5 7 1ك ١

 اني رص تاع !تكاماموأةد-اوذ اولدعت الن مناف عد زالاىلاةر>اواوعت تاقءا سيلا

 قارا مثفحخ ناو هل |وقةداّتق نعدبعس لاق عسب رزنيدبزب انث لاقذاعم نا رمش |

 مهىناتءلاقروملا مفخك لو. اول وعن الآ دا غلب ىحعاستلا نممك-!باطاما مك-ناوىناتمل ١

 ل ملوش ءاسنلا نم كل باطام اوعيكناف ىئاتيلا ف اوطسقتالا محناو هلو ريسبج نبا

 لاق ريجج نب دعس نع بول أ ن عدا ان لاق لاهنملا نجاحا ام لاه ىئأللا ئندص نممف

 ىحهوبنةعنئثنعاون وأهوعبتفئ باو صوب نأالا مس يلهاج ىلسع سانلاو مالسآلا ءاج

 || لاقريبج دعس عيون عدي زن داجن انث, لاق مواعنامعنلاوأ .انث لاقى تملا انثص |
 اوهنيوأ ئشاو صوب نأاالا «هتيلها» ص ىلءسانلاو لس وهملء دلل ا ىلصا د ىلاعتو ل ارامت هللا ثعب

 اوعكثافىئاتملا ىاوط سقت الأ مشن اوىلاعتو كرامت هلل لزناف ى ايلا نعدنولا س اوناكو ذع

 اوطسةنالنأ اوفافنى املا ىفاوطسةتالنأ نوفاك اك لاق عابرو ثالثو ىن'مءاسنلا نم مل باط ام
 ن ىلع نعماصنب كب واعم ىب# لاق لاص ب هلناددع مك لاق ىلا 0 2 ءاسنا اىقاول دعتو

 اريثع نو عكشي ةيلهاجلا ىفاوناك لاق ىاتلا ىفاواط سقت الأ ممذخناو هلو5 سابع نما نع حط بأ

 ا 00 يمتا) - (30)

 نانو ها ىلع ك1 تالا 1 تكءاماموأ :د>-اوف اولدعت الأ مغ ناف عاب روث الثو ىتثم ءاسسنلا نم ١

 2 / | || جوزت أنا ىتعنءاملجرلا لوعيفرشعلاوتسااو سهلناو عسب رالابو رتب لجرلا ناك لاق هك اسعأ

 عئانمن ءم-هل ظ-الك هنأ مع ْز

ضم نممظع 6 مهاف ةرح لا ١
 اهرا

 لعملامدعةدارا نعام الا فو || اوطسقتال نأ ىناتيلا ىف مفح ىذلا لئثمءاسنلاىفاوفافنعاب رودثالثو ىنثم ءاسالان موكل

 دعب رفكنم تساتامغارفكلا

 ةرخ الافاظح مهل لعح الت ًاهندارا
 طظاللا بح وتساف نمآنعقدلياعا

 ىلع نوكي امنا نزلا نايوطبحأ مث
 ردقام ىهذلل د ودوصةممأتاوذ ا

 -مئاعاب عافتنالا نم ىنلا
 كاست هللانيبقنامعالاب مهعاشتناو || "م0 اعل سل نورت 1لامو هلك :

 ' م كلذ كار يب قلل ٍْ ىناتءلاىفاولدعتالنأ مههدخاكمهل ل مذ نيسفاولدعبال ا ءاسنلا ىف نول والو اهفاولدعبالأ يات هلا
 ممهماعدوعب كلذلاب وتاونيدلاب ' واو نيرإاب || ىنعاودب رتالو عب رالاىلاة داو نمالان ماوصك الو نسف اولدعتالن اءاسنلا ىفاوفافن كل ذك

 نْدلال ءقنافآ الاعب ه.شعلد

 ىنىم فيكفةعاط ىصاعلا

 نعى من هنأ باوجلاف كلذ نعدنلا

 هيلعىابث رع نزاطاففارسالا |
 الآ تش هن عخخاب كلعل هريظنو

 كيلع اوذيعل و كورض»نأ فونت

 - هني دىأهلااو رمضن نإ مما 5

 مهل ل تعججالا هنلادب رب'ررضلا نم |
 00 علان قاعتتهباةدارا ||| هلال حاف كلذ نو داسف ةرسشعلا و رتب ةيلهاجلا فلج رلاناكو ءاسنلا عج ىفاوفافت كلذكذ كلذ ناىلع ل_لدءيفةرخ الاى || م.م انيلافروجلا ّْ 0

 مهنا عاب ردتالثوىنام هلو عد رآىلانهريدىذلا متاعب رأ هؤاشث لح
 . . ١ تاوةدحاوتاولدعت ها

 97 ذعمهلو لاق عدو هنااا ٍْ تكلمافةدحاو ف لدعت الن تهد ناوةدحاوفالاو نيتنثفالا وتالثف عد رأى لدع” الن [تذح

 66 لع سس نع نول َّ رمعمانرمتأ لاك ىازرلادبع انرمش لاق ىع نسحلا اني دع كن

 رضلاو عفنلاو رشلاو ربهتا نا ىلع ا

0 

 راعش العلا مدعنءرامخالانود |

 ىلا غاب نامرعلل مهقاقختس ناب [ 0 8 ا :

 مهجر الأ نيجارلامحردارأدح ا عاب رد تالثو ىدشفءاسنلان سم ميل ناطاماونيك + افلا عتو كرام هينالزمال 00 0 كارلا

اصهعمقبب لاصولت
 َ ةتيلأ فر

 واهيشالاوهوةصاخ د وهلاىف لزنأ

 اوريدتانيذلاناةماع راغكلاىف

 باق ةيوقث دك ان ضرغلاود , الا

 مهراككحصأنا لف هناك لوسرلا

 تبصنمق ةعرانملا ودل ىلع ءاذب لد مهل ةهعش ل>الالنمدإا ْق كنوعزام

 قفا يلع رد الهلثموةفاسجلاة ب اءيفناك ةرخ“الا فو ربثكي اةداعسلاايثدلا نم لياقلاب عسب نأ وهو ردغقا!اذه لمع ناك ندو ايندلا



 ول 3 ١

 .تاسنالاو 0 00 نيتعلا لعبا در 5 .ندرابتخ ابا سلا يدارل اا لانا لق ولو ريغلاب رشا

 نم نيس الو لاقف فريال
 اورغكن يذلا هلوسعف «ا ءاابع ءاربق

 .ثاو لعاف

 باطاناءانأرق 16 وعقم

 عمناو لرألوعغماورغك نيذإف

 لادالا دو و هسنملدب هزيح فام

 نال نيلوعفملا د-أالا ضع مناو

 لون لارتالا ىعنملا ىف لدي

 ضعب وف هب ذعب ل عاتم تأ هج
 كلعاتم ىل_عتوكسأ اعانتم' عم
 اورغكس ذللا نيستالو رب دعتلاو

 7 , ردصمام نا ىبعمهاربخ ٌتالمأ نأ
 فوذح فاضمردةءنازوحو

 ءالمالا نا نادكالا مهند سحتال ىأ

 نذل! لاني حي الوأ م_علري

 لاه مهسن الريد ءالمالاتااورغك

 ىأ تامْرلا + .اعىلمأ لاقي ىيمصالا
 هإهمأو لوط ىأ 4ىلمأولاط

 ضرالاالملا هّمو هل معولأ لاق

 لدللا ناولا اول واعلاةعساولا

 8 2 هدنع تل 3 لاه. و رامتلاو

 امءاو ةهرب وان ىأرهدلا نسم

 با ذعلا ف صو فوزيدمتا ىلع صن

 ةناهالاب ملل مث مظدلاب الوأ
 هنفو قدالاىلا نوهالا نهب ردن

 تلاف ىنكالام طته-لاو دمعولا نم

 نمةدلاةلاط !ناانههةرعاشالا
 ىلعتلدةب الاو ةهلاعتالهللا لعق
 هنأ ىلع ةلالدءسةفريذك تسدلامنأ

 اب أو رشلاو ريخنا لاف هنا
 اذهنمضرغلانا ىلع صن هنأ

 نذاهاا اودادزب نأ ءالالا

 اضنأو هلاةداراب ىصاعملاو رغكلا

 محآودمف م ار هنأ مهنعرمخأ

 ىقلاداد عال هذم نول_مءال

 لاري نال نادثالاو متالاو

 دسمداسهريس-ىفامعم

 نماري سل ءالمالا ذهن ادا ارا ناب هلزمعملا تباجأنيراتختةروص فكل ذ ىلءتو روب م :؟نلعن ل © ىلاعت

 6 كراون 00 دم اودقغتف مثيلا نآش نومظعب اولاد كو ىتابالاءاسنلا م ظ

 ثالث ىنثمءاسنلا نم كسل باط اما هكناف ىاتملاىفا اوطسسقتالن أ ,تغحتن اولاقفةسلهاملا ىف
 اب تعمس لاق ب رغلا نم ني#سملا نع تثدص .ةلهادلافشوصكس 1 ناك اسمها نوعابرو

 ىناتيلايفاوط سة" "الأمه ناو هلوقىففلو# اوهب لاك ١!تععم لاق ناعلس نب دسع اْنُث لاو ذاعم

 ارمشع نوع شي مهوأ» .بشمدنلا لامنمنؤ زرت المت لهاس فاوفاك ءاسنلا نم: ملناطاما اف

 ءاسنلا فوىباتيلا ىف هنلامهظعوفءاسنلا نأ,ش مهن دن ءاودةغتفرم حاب اءاسن ن مع وءاسنلا نم

 لاقفءاسنلا نأش ىفمهلظعو وازيبك ايو ناك هنا ىلا سدطلاب ثيبحلا اولد الو ىاتملا فلات
 رامعنع تئاص ءاسنلانمكواب ؟مكناماو مك-::الو لاقوة الا ءاسنلا ع نم مل باطاماوعكت :ا
 منابع اتكلمامىلاىناّتملا فاو انتا مة ناو لوقف عسب ىلا ع نعهسأن عرةعس ىنأ ثنا نع

 جو رثد لجرلا ناكولاقءاسنلا ع.جىفاوفافنكلذكذ كلذوك_عوىتاتملا فر وجل !متفحن نافلوغي

 اولدعتالا مح ناهلوقد عد راحل هريس صواءعب رآهللا ل اوكا ذنودافةلهادلافرشعلا ||.

 ىلاتيلاىف مةتك-ف كلذ ىنعمنو رح "زب لبان: اوزيل الآ تغةناو ةدحاو 0

 ثالذلاةنمرك ْذ ءاسنلا نممك-!باطام | وعكس انكماو ن-ماونزت نأ ءاسنلا ىفاوذوذف كا ذكذ

 ناوهلوةىفد هاجت ن عين لأن بان عىسع انريخ ال اقم .ماعوبأ انث لاقورعزردمم انشرص

 نادك رانا اعفلاو ماا ًاوىاتملاة الو ىف مح - ر2 نالوقب 0

 وأةدد>اوف اولذعتالا مف أف عاب روتالثو ىنثماممط 0 «يك-:اوانؤلا نم اوحرذذ

 لها ع نع عن ىأ ثا نع لمسش 1 لامةغيذ ونام: لاق ىثملا رج متاع أ تكل مام

 ُق هرسكتتالف نمالو منا ى اللا ىناتيلا فاوط سقت 0 نورخ 7لاقو هلم

 نعيأ 1 لاق عبكو نب نايس اسشدص كلذلانمرك ذ نونموكس لحام متنأ اوعيكناو

 دنع توك: هلاىف تازث لاقى ان قا طستالا ضخ ناو ةسساعن عه | نعةورعنب ماسه

 اهتءدصع ىسا وام رضقاعلاملاهع -ةالواهق هع ا دل نسل راق كوه ءااهعلو وهلح را

 ناو. ؟الاهذهىف نسا نعسأول انت لاف ع ررندب زب 0 لاق ةداعسم نب لي جس انئَص

 ىنثمكتابارق نمو اماني نم يل ل امى مكل باطاماوعكناوىناتيلا فاوط#سقن الأ متم

 ئالاوقالا وأو رفعج واتم تاعك اموأ ةدحاوفاول دعنا مش نافعا وتل

 اوفافنءاذك ةىاتملا ىفاو ةنالأ مة ناواهلي وان لاق نملوقتي الالي وان كلذ ىاهانرك ذ

 متفدخ نأف 0 رالاىلا ةد اون م نم مهقاو روعنأ ؟توفاخالامالا ن ممأ كش الفءاستلا ف

 0 كنه تكلماع مكل نكس اواهوصك-::الفاضب ا ةد-اولا ىفروجلا

 لاومأ لك !نعى.بهملاباهلبق ىلا 0 ا الالب وأن ىلوأ كلذ نا انلقامتاو

 ١ 0 .دنالو مهلاومأ ىاتيلااوت اودرك ذىلاعتلاعذلا اومالا نماهريغباهطاواهة ريغ ىتاثملا

 قا اود 2 تاما مهاعأ ماريبك أب وح ناك هنا ا اومأ ىلا مهلاومأ اوك ان الو بيطلاب ثيبحلا

 ىف رذلا نم ا كالا ساقيرقلاو هنناءاقنا نم ممهملع بج اولا: فاو-ر ضف ثاذ

 تب اوس فروج نم صاخلام جذ رعءاكهيقر ولان مسهل صاخقلا فيكم ولعاو ات لاس

 عاب ردتالثو ىّب "م همال-و نهنم ل يكفل ىلءءاسنلا فر وحلا مذ :مآنااو كنا لاف

 نكءلواهوكشتالف اهفاصن اىل_ءاو ردق:الناب ةدحا اولا سمأ ىفمكسغن أى !هر وجا اضي ا متفخناذ
 نول مكمزلب الووكملاو مآوو كك المأ ننالن مل اور و<ئالنأ ىرحأ امكن :اةكللامملا نماو. رخل
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 ند

 ١ ' هنأانلعفرك ذبل هناك !«باعلضفملاعمالاهرك ذزو حالت ااباءانب تاب ز واقلط مريخ سيل هن الر [ةب3 ة7نم:. الاذا ءادهشلا توم



 يعلاو زغلا نعت دعق كار ةكسص ضرغبهلل - لكس يلومالمالا هلع مالا دايدزا نا اثلا نعورج ؟ ئث نماربخ هنو" ىنلال ةدر ريحا ىفذل
 ىغلا ىف كدا ع ىفةدا زالالا كل ىرطءوم )3 497 5 لاء ولالضالا كا ذاواعفاّممسهواول ضل ادادنأ هللاواعو 1 ةقاغااو

 مالكلاىنفروطاوم الانم ةمال -!اىلا وكلب ردا كلذ ن وكس“ رثارعلا مكمزب ىذلك ف ومد ام
 ناو مالك! ىنعمناكل ذو هرك ذنعمالكلا نمرهطامةلالد ىنغتسا لو رثمانلذ ام ىنعملا ناك ذا
 ىاللاءاسنلاوة-ىفاوط_سقتالا اوذافنء ا ذكسن امفاولدعتف ى اتا لاومأفاوطسعتال امنت
 نماضن امة ناوعاب ر وثالثو ىتئمرو ملا« عم متنمأامالا ن+غماوجو ْث:الف مكءلع نا محوأ
 اوطسق:النأ اوفافنكلذكك هلوقرك ذلرتفمكناعأ تكامافةدحاولا ف متن ناوةدحاون كلذ
 نافمكنانعأ تكلماموأ ةد>اوذاولدعنالأ مه نافىلاعت هلوذ نمرهطامةلالدبءاسنلا قوةحف
 ناري_غمكباطاماوعكناف هلوق لة ىتاتملاىفاوطسقتالأ مذ ناو هلوةباو> نناف لئاقلاق
 كلذوكتاع تكد ماموأ ةدحاوناولدعتالأ ته ناف هلوقم انلقام كل ذدارملا ىلع لدي ىذلا ىنملا
 طسقلان أو فاص:الاولدعلابرعاا مالك ىف طاسقالا ىنعمنأ لبق ىضما_بفانسس د قواولوعتالأ ىندأ

 ىفموثاناو ماتيالان ارك ذإع جا هئاف ىاتيلاامأو مضوملااذهىفهنداعا ن-ىنغأ أب فيحلاو روجلا
 مرحام نود نهنم مكل لح اماوعكس:اف ىنعي هناقءاسناا نمل باطاماوعكناف هلوقامأو عضوملا اذه
 هلوق كلام لأ نعدلاىلأ نب ىلعم-ا نع كرابملا نما انث لاقد جنبا انثدصاأك نهم مكاع
 لاقق از رلاد_.ءانريخأ لاقى نب نسملا [نيخمص مكن ل-امءاسنلانمجكدل باطاماوعكناف
 مكل ل->املوقبءاسنلا نموكل باظاماوعيكدن اذ هلوق ىفريبج ند يعش نع دول نعرمعمانرمخأ
 لاقي امناووهكلباط نماوعكساف لقب ملوءاسنلا نممكسا باطاماو عكف ل.ةف.كو ل ئاق لاف ناف
 مك اييطاحاك_:اوصكساق هانغماغاو هل !ت.هذ ىذلا -ولاري ىلع ءااذ نعم لق سائلا ريغ ىفام
 ءاسنلانممكلباطاماوصكتاة دهام نع من ىف نبا نع ىسع انث لاقورعب دم نيش هع
 من يأ نيانعلبش انث لاقتغيذ-وبأ انث لاقىنالا ,'مٌمع ايطاحاكنءاسنلا | وعكس اق
 لقي موام لبق كل ذلف نه ماض اوءاسنلا نابع أ نود لع فلا مك باطام هلوةب ىنعااف هل ثم دها<ت نع
 دخت اا مه مدي َر ىذلاذح تد رأ ول وىلتدا راج مملح تدنعاذاتد راامونق رنمذ+ لاّقناكنم

 هلوقىف_عمام او مكناعأ كل موأ ىنهعوكناع أت كلماموأ هلوة كلذكو مهنمتدرأ نم قيفرن <
 عابر وثالثو ى#ثم مكذمدحاو لك كشيلف عابر وثالث و ىن:مءاستلا نم مكسل باطما اوعكتاف
 ثالثوىنثم هلوق مأوةدلج نينا مهودلحاف ءادهشتعب راباونأب /متانصملان ومر نيذااولبقك
 نءرذز و صاع نعرم لدع5 عجب راد الو زينتا نعت الودعم ن منال هارحأ كلر ن اف عابرو

 ترك ذئبااهلعلل اك كلذ ىرح ال عسب صوثلثمو ىثمودحوموءانث وداحا كل ذكو هؤارحا كلرتفرفاز

 ةروسااهذهى لئامءاوسهمفىئنالاورك ذلاناو كا ذك ثا ذ نا ىلع ديا_ةوههوحو نعلودعلا نم
 ةثالشااهبلا فاضدامىلا فاضدال هناو رك ذحانجلاو حانجلا هيدارب عاب ر وٌتالثو ىتثمرط اف ةروسو

 لبقم نب ”ىبأ نمت لوق كلذ ىف نيببامموتعب رالاوةثالثلا فاضداك فيضومالالاوفلالا
 هلهاوص اهتذعضأ ىثموداحأ #* هاعل تحن قرزلاتارغنلا ىرت

 رعاشلالافأك اهب رضفذركن ب رعلاا ولعت د ةوةفرعم ىهرتارغنلا ىلع ىثمودل-أدرف
 سماخوخاو متمةعب رب #* دحومو ىثم نيد نم هيام

 رعاشلال وفة راح ريغ داحأ وءانث نانيسا#و

 ربدملا سمأ لثمةمتكرتو * اد>وموءانت متلتف مقفل 7

 «( رعاشلا لوقو)#*

 ا ركم تاك ٠ ولودف :رعمددعلل مسا هنا ىلع لملد كلذ ىف ناك ف هلخدالماللا وفماالاناوٌنالثلاو

 ذروكالذةظعوملاةقاعت ناك اذا

 لودعت فاعلا ماللعم ؛الا لعن أب
 ناناهربلاب لعن انا ىلعرهاظلا نع

 امثا نودادرسم مسمناب ىلا تدلع

 ةلعاف ”لءلاهمالار لق ىلع

 اللعان ىلا عت تاكفاع امهدايدزال

 مالكا ىئاولاق هلادب صودايدر اال

 ني_.ىعالهمدترتو ربخأتو مدعت

 اودادزيا مهل ىلءاعااو 0 نيذلا

 رسكب ناثوثر يعةءارقهدضعا و
 نايدر و :بناثلا حذو لوالان ا

 لالا الريد ال اومدقتلا

 عما مداد ةعاال ةذاسلاةءارقلاو

 قاعت هنا ماه ركنا ىدحاولانأ

 كرد نأ هتفكش قر وتعال هنارمشأ

 طالتحلا نءهبلع مهأمىلعنينمؤمأا

 دح [لزعن هنكسلو قفانأ اب صاخلا
 ءاغلاب رخ لا ىكع ني زحل

 رعشدأ
 اهنا تانئانلا ارددلل

 رارحالا لقمصو مامالا دض

 ديكاتل ماللا رذملهناتاك املاّعف

 نيةدصحلل متنأىف باطخلاو ىنذلا

 هللا ةمكحىف ناك امهناباومطودن
 ىلا لاخلا ىلع ني_دلخما لرتي نأ

 مكضعب طالتخا نم اهماعمتنأ
 ْيشلا تيم ناتغلامهو ضع
 هنرتم رازي.هزيمأ ضعب نم هضعب

 نعىذازام نمي دحلا ىفو ازين

 نيقفانملاع-جدارملاو سنعلل هنأ

 ىلءسينلا مدقاعاو نينمؤملان م
 . .٠ 1 ١ 00 لير يبتلي يبيض ١ ااا باةييصصسا1اا#اع 15 ب ب ب ب ببي

 بئاصملاون ا, لقيا اذهلص< مو ترهالاو نودالا ىل عقب يما تاه هتءادرل واما نيئيشلان مح راما هلا لعل هيل تزيملا لعف عقيل بيطا
 نمنكا اسلاو لزلزتملان متماثل ارهظن اذ لثعف حو رشا |نمج مام عم وردنا ىلا لسسو يلعهللا ىلسص ينل امهاعد ايو دع زهلاو لتقلاك



 ىلع مكعلطيل هّليا ناك امو هلوقبةفدرأاًذهلو ةسئولا ىحولا ليقولك نيذأا ل هرواخ .انيغااخناةكو تن ةونمدلاةملك ءالعا, لفو لغاقنملا

 رئاتساىذلا بصاملا اذه نا ىلوالا بتا رس تالث ىلع مالك! اءاندوءاش نم هل سر نم )١44( راتكو قطصا ىأ ى : ةكهنبا نك )و بغلا

 دح أل كب قلب الدلع ىلا تهل
 صوسة**وهامعاو مكححذم

 نا ةيناثلاه د بعنم نيفطصملاب

 ناب تابيغملا لءبالاضن أ لوسرلا
 ةصاخوهسغنءاقلت نما جاع

 قد رط نم كل ذراعي انناهثكلو هنف هق

 هبلعو اياىلاعت هنيا عالط او حولا

 ةثلاثلا قفانم لا ذو نمؤماذهنا

 لسرلا ضعبب صتختاضي ًااذهنا
 هدم بس>ناقوالاض عن ىفو

 هل>نموهلسروهتناباونم اقهتداراو

 هد وهو دعّتعت نأ هزياد تامالا

 نامعالا هاج نموب و.غلل امالع

 ناب مهلزانم مهولزنت نأ لسرلاب
 نواعنال نيفطدهمادسع مهواعت

 ىلاعت هيا مهلعامالا سنغلا نم

 لوالال وعلا ىلعوطظنلا هسحوو

 نان لص ريملااذهنا اونظنال

 نالوقي و« بيغىلع هاو

 ةخس نق قفانمانالفو نمؤم انالف

 ىل-ماوغااعلطي الهناب ةبراحهللا
 ةفرعم ىلا ليبس مهل توكمألو هب هممت

 نئارةلاو تاحتمالاب الار ومالا

 هنكلو بلاغلا نافال ةدسغللا

 مهلعيف ءاشن نم هلسر نم ىنافصي
 قسفانم كاذو نموم اذه نا

 فيلاكتلا عضووةلاسرلل مهراتخي و

 ناشن رغلازعع اهلثع ىلاةفاشلا

 ءاغملا لهآ نمءافولا لهآ صلخي و
 ملك مجعلطبل هنلاناكأم دارملاوأ

 لوسرلا لعب ثبح نسبغلابنيملاع
 لوسسرلا نعنيذغتسم او ريصت ئح
 مثةلاسرلابءاشب ن-صخت هنكلو
 لسرلا ءالؤهةعاط نيقاملا فلك

 نالمهل كح هلر ومئاباونمآ 5

 رقأنأ ةدحأو مهتوبن توب قبب زلط

 لاق مي ظعرحأ ملفا ةسواونم ز:ناولا ةف باوذلاب دعولا هعبتا متلك ةوبثب رارق الا همزل هم دحاو ةويشب

 2 لال- رهشفداحأ داحآ # اناشملا ىئبقالت تأ كل ثنم

 الو سمففاالو يابا هيما هسه نع عمد رااوعاب رلاز داحام فرض نر رعلا نم عممسل لو

 راشع ةرمثعلا ىف# ىورب هناف تيمكسلا ثييىنالا عابرلا ةوفام كلذكو عسبسملاالو عاب_لا
 | نسال كسلا زا قوق د ثمر ىدح لود ربسا لذ هلو وهو

 ةددحاو بص نافةدد-اوفاولدعتالا مغ ناذ هلوقامأو كل ذربغ مست ملهنالاقبإا مشع أر يشعدب رب

 اهف حاكش ؟دنعءاسنلا نم ةدسح اولا ىلعدازام لدعلا نم مكس مزاب اهفاولدعتال نأ مف : ناو ئنعع

 عىفسعم ارئا ناك عفرلاب اذ ف تءاجةءار ةلاثناكولو نونمةدحاواو هكنافمكلعنهيا هلئاهمحوأ
 اذل لاق ناو نان صاولخرفنيل>رانوك تالا لحلاقأم ةيزحةدحاوفوأةءفاك ةدحاوف

 باطاماو هك اف ليق فيكف عسب رأ حاكنرئار كاءاسنلا عج نم اللال- 20 دق لئاق
 نم كل باطاماوسكتاف كلذ وان تال. ةمستددعلا دلو عابر وتالثو ىئمءاستلا نمل

 اماو كلذا اوذاخ منا الث اماووكم اع اهسها لحاف سنن مز ولامن ان ءءاناءاستلا

 فمن ناف ئيعملا نالذد> اوفاولدعتالأ متفح ناف هل |وق كل ذةعص ىلءلدب نومف كل ذم ا عسب رأ

 لاقن انهكناعأ !تكلماف ةدحاولا فاض ًااولدعتالأ مه ناولاق مة د>اواو اسكان
 مالسعالاوداش رالاوس دات هلا ىلع ذ ناب ةدع موقت ى َّى - مازلالاو ناجالا ىلعهم وملئ صا تاف ل ئاق

 نمهناىلسءلئا3نملسهف أ كلذو ءاسنلا نم كل ناطام او ميكا ءرك ذلاعق لاق دنستو
 اولدعتالا مهن ناف هلوق كلذ ىلع لسلدلا اووعن لق باححاالاو مازلالاهجو ريغ ىلعوه ىذلا مالا
 صالاب ردح ر خ ناك ناو ءاسنلا نم 5!باطاماوعك:اف هلوق نا كل ذيامول_عمناكفةدحاوف
 مالا يهجالءاسنلاددسعنمه فروا مك انا فادامجاكن نع ىلا ىلع ةلالدلا نع هناف

 ىاوحرخف كلذكف نوف مج رخف ىتاتبلا ىفاوط_سقتال أ مف ناو هيىسعملانأف حاكنلاب
 ريف ىفانسدق ع والا ا راساولا ننعل هتالخ امنا ( وجلامانم اامالااوع م الفءاسناا

 لج لاقاكديعولاوددهتلا وأ ىسهنلا «رفاهانعمو مالا ظفلد مالكا ب ركب را عضوملا اذه
 جرفن نولعت فوسفاوعتمذ مهاذبت آاعاورفكسا لاقأكو رفكملفءاش نمو نمْؤلفءاش نف هؤانث
 مويا دارس -ذاف هلوق كا ذكف ىهئلاورح زلاود_ءولاوددبتلاهددوطةملاورمالا ب رخت كلذ

 دأ هلودىب_عمىفانلةىذلاو خلا ىلعوءاسنلا نم .م-!باطامالااو عكست اللف منا | ىب_ععءاسنلا نم

 لاقديزب انث لاقذاعمنبر شب امص كلذلاقنمركذ لب وأتلا لهأ لاقت نانعأتكلمام
 ىنلستالا تفنن او لوك لوعب , مناع أ تكلماموأ ةدح اوفاولدعتالأ متهحخ نأق ةداتق نعدبعس هك

 نع طابسا انث لاقلضغم نيدجأ انث لاقزيسملانيد# انئاص كنعتكلماةةدحاو
 نع «ءسبأ نعرفعج ىأ نبا اخ لاقرامتنع تنص ىرارسلا مكن - ءاتكلماموأ ىدسلا

 تكتلماش ولو قلالس الآ تدنن ناف تاسع تكا ماف وهدا وذاولدعتالأ تفس ناف جوع ىلا

 نافهلوق لاصتلا نعربي وح خخ لاقديزب ان*دح لاق بلاط ىلآنب يحي مرح كنيع

 هلوق عت (ازاوعنالا فد كلذ) هلوقلت واناىف لولا 0 بملاوةعمالا ىف اولدعت الأمه
 ىاوادعتالأ ماةحخوأ ةدخاوم نق عابر وأ ثالث وأ ىثمىفاولدعتالأ خافض ناودركذىلاعت

 هْئملاَقب اوانئالؤاوروكالتأ لوقن اواوعتالآ برق ىنعي فدو هف كناعأ كلم متررسنف ةدحاولا
 اهلدندتدازاذا اهماهسن ال ص هارعلالوع4: ءمو را>ولا اماذا هلا .ءوالوعلوءوهف لجرلالاع

 رعاشلالاقأ5 اتااذاكاذوهإ.ءليعي لحرلالاعل اهيا ةافةحاحلان ءامآاو صقنلا

 . ان

 نيقفانما كلذ غاب رغكي نمو نمو ن متل عا ومدآ ىلع تضرع5 اهروصف ىمأ ىلع تضرعملسدؤ هيلعمتلاىلصهللا لوسر لاق ىدسلا



 معزت شرتتلا# ىبلكلالاقو نين وار تلا ناك امدقلالزنافانفرعبالو عمن ةورغكين وهن نموا نم لعب هلادجت معز اولا او زهتساف
 نقرات انش ارهثعهنلاوةنللالسهأ )1١149( نموهف دلع عبتان مناوتاضغمءلعهتاؤراذ !اىفوهذ كلغلاة نم نادم أب

 تلزنف كب نموا نع وكلن مو:
 ناموا ةمااغااولآ لاقو

 نوةرغب ةمالعاوطعب ن أن ونمؤملا

 لعب ىم ملا عرسي #4 هانغىم ريهقلا ىردباف

 ةدعسمز سس [يث ط كلذلاف نمرك ذ لباوأتلالهأ لاق كلذ ىفانلقاموأ: ورقتي عع
 ءاسنلا فلمملالو وعلالاق اولوعتالا ىندأ كلذ نسا نع سول انث لعب رز دير انث لاق

 دهان عةرب فأن مساقلان ءنجرلادبع ندمت ن عا مسد ع نع ماكح ىث لاقدمج نبا انئص

 يديعاتل لاق مماعوتأ ان لاقو رعْزئيد# ماع اول.ءاللوةياولوعتالا ند كلذ هلوقف

 ةغبذ وأ اني لاقى: ما ص اول:النأ اولوعت الا ىندأ كلذ هلوق فدهادت ع نعيد لأ نبا نع

 نئر# نامعنلاولأ 0 لاك ىنملا نم دمت انف هلثمدهاكت ع نع عن أت ان ء ليش انث .لاق

 امأ لاق اوليالت أ لاقاولوعتالأةمركعن عدنه بأ نب دوادانرب_.نآ لاق ميشه انث لاقل ذغلا

 لاق جادع انث لاق ىئثملا 0 55 لئاعربغهنزو طسوناريع بلاط ىلأل و ىلا تعم“

 دشن اولاق اول تال نألاقاولوعتالا 20 . الاهذهىف 5 ركع نعش رس نعبر نينو 1

 0 قفانملاونم 0 _

 الولاتف هنا لسيف لاملالذب ىلعضرحداهجلاف سفنلالذ
 رند نيذلا نبع

 0 اريد ,هنولخت نيذل 0

 , لوصولا لجنود ذأ 00 لئاءريغهنبرووددنزاوو « ةريعش سال طست ناريع

 الدال فوذتلوالا لوعف -. ئ ةباورلاهذه ا
 وهمي ع ءالؤهنيسعالورب دقت لئاعريغدسغن نمدهاش هل نب ةريعش لغنال قدص نازيع

 لاق لصفلاةغم صطصوطو اريسصخ 0-2 | لاق اولوعت الك هلوةفمهاربأ نع هزيغم نعم دش ذك لافمهاربان ب وقعت.

 م اك وإ# ثم مهاربا نع ةريغمن - مي.ثهانريسخأ لاق نوع ورع انث لاه ىلا , ناىلع نب رسغملار وهج ىدحاولا

 نافع نام ع تكلا ةفوكلقصما ىلأ نع مكهانرمثأ لاق نوعنن و رم انت 0

 3 رك ولأ انئص لوعأ الن ازيعتسا ىنأهيقد .اعدويت اعئث ىف ةفوكللا لهأولا هنعدللا ىدر

 اوأ.تاللاق اولوعتالأىندأ هلوذف كلام فأن عدلا ىلأ نب لبعمسا اذث لاه ىلعزءدامغ انث لاه

 اوامالن أ ىندأ اواوعت الاى دأ كلذةداتقن ءديعس انك لافدي زي انت لاهذاعم نب رتل انئرص

 اول. لاقاولوعتالأ هلوقىفةدادق نعمه عمانرمحسأ لاق فاز رلادبعانريخ أ لاق بك نم ن نس بالا سس دص

 اوامعالن ألون اولوعتالأ ىدأ كلذ ع د رلا نعد أ نعرةعج ىبأ ثنا انث لاقرا.ع نع تئداع
 اولوعت الأ ىذا كلذىرسلا نع 36 انث لاقى ضغملانيدجسأ انث لاق نيسملان بد انمض
 ىلأنب ىلع نع حملاصْنبةب واغم انث لاق ملاص سب هللادمع اذث كاقىئثملا ,' رج اوك لو ودب

 َّىث لاقىأ ىتث لاودعس دمت الا مصاول. النأ ىنعب اولوعتالأ ىندأ هلوق سابع نبا نع ةنطط

 رص اوا.ةالن أى دأ كلذلو#: اواوغتالا فدأ كلذ سابع نءانعدس نع ىنث لاقىمم
 لاق اولوعت الأ ىفدأ كلذ هلوة ىف كلام نأ نعنيصحانرهأ5 لاق مده انت لاف مهارا يب وقعت

 نيصح نعمشهانث الق نامعنلاوب أ مراعو نوءنب ورع انث لاهل نع اوروحت النأ
 كلذ دات نع قع انا نع سنون نعىبأ ا لاق ع. .؟ونما انهض هلثم كلام لأ نع

 اولوعتالأ ىدأ كلذدن رت الاقلاق بهونب انربسخ أ لاقسأ و انئرص اوامت لاف اولوعتالأ ىندأ
 اواوعت ”النأ ةر حن مة غننوهآ كتب راك ١ رآو تال ةونيتنث نم لق أ ةدد>ا ولا كمعْعنل لق كلذ

 رغع- وب لاق ( ةلكن متاقدصءاسنلا اوف 1 او) هلوةلي وان ىفلوقلا ُه لابعلا فك. .اعنوهأ
 انالف نالف لكن هئملاش ةمزالدضد رفوةب>او عكلع ندر روس ايبا اول او 1 ذىلاءت كل ذب ىنعب

 ديغس انث لاق عدرزيديزب انث لاقذاعمزب رشب انئدص ام العوةلع هلي وهتاذك
 لاق حلاصولأ انث لاف ىبلملا ْئسدص ةض.رفلوق لحم نمتاقدصءا سلا اوف اه

 ذاكرا ىئاماق تازنةي الاهزسه

 مالك |قوسو هيلعدمعولا بترتل
 لخفتلا كرات نالومذلا ضرعمف

 نمناسنالا صاخشن ل اليد عول
 ىو لامملا جب جارخابالا لخلا
 ةمحاولا فراصملارئاس ةاكزلا مح

 ىل_عوسشفنل اىلع قاغنالا تض

 ىلعو مهتنؤم همزملا نيذاا نيب رقالا
 اذا نيمللا نعيذلاىفو رطخملا
 لاملاب مهعذدنيعن و ودع مهداصو

 امنا سابع نبا نسعةبظعىو رد

 اومدك نيذلادوهملا ارامح ]ىف تزن

 هتوينو مسوهيل هللا لصد ةغص
 ىذتلار_لا نامتك ل خلايدارأو

 ادوعنو اذه ىلعو هنا ههان 1 ١

 ةدضوةلا مالكسلا هّدله ركتاامىلا

 له لاودحأ رشوهنلاذو د

 تاب ”نماريثكناهدضغيو باسل
 ريسغتلاا ذه ىلعو مهفةروسلاة شب

 0 هللا نا نوةو طمس ىنعي : 1

 م” و مههاوفاباوقطنب ممن هيفرسلاو ران نم مالا 1 ههكسف ولعت 7 لمس نملسو ه.لعدتلا ىلص هلوقكرانلا نم نر مجماتراف

 هنر 5 نم هسشمت :هعنعفاهقوطي . منقل نم هيرعا, لمص اوهودر هاط ىلءال وجد روك نأ اماف لوالاريسيغتلا ىلعو قدما ىلع م لدباع



 ا ا : 0 1 0 : 2 15 را اا ا ع ل

 هقنعقاقوط لعجالا هلام ق>ىدؤبال لام هللح .رنمأم لس .وهماعمتبا ىلسد ىنلا نعد دوهسم ثنا نع كلاما ل وب وهسأر رهو ةمدقىلا

 لاقلاةرعنبانعو ةيبالا نولي نيذلانيسحتالول جو زعهتلا باك نممقادصمأ رقت (10.)  هعبقي وهومنمرغي وهوعرقأ عاصم
 ىدؤي, الىذلا نا ل وهيل عهتلا ىلص

 ةمايشلامول هلامدما لي هل م ةاكز

 نأ «مزملف ناتبس زهلع رفأ اءاصم

 نأاماو كّرْمك انأ لوعي هقوطن

 ناىلعالليثغلا قي. رط ىلع نوكي
 ىفهعا تومزملاس وأ اتاوطأ ةمع

 مهلاثمأ فوذ :وطا ا مازلاة رش“ الا

 ةنممءاحاذا ةماجلا وط اهدلقب

 ءانعمدها<لاقو مدي وأهم بس

 مول هياواذعل_ءاوتاب نأ نوةاكسس
 نبانعىورامهريظ'و ةمايقلا

 نيذلا ىل_ءوأرةي ناك هنا سابع
 تورسسفملا لاق ةددف هنودوط»

 نورمؤيب ىأ هنوة.طيالو هنوغكي
 نادالا مهنكعال ىت> هوع. مامءادأب

 اله ىنعم ىلءاذء وت كلذ وكف هب

 ع ا

 ىنعي هلكت نمماقدصءاسنلا اوف آو هلوذ سامع نبا نع حطط ىلأ ني ىلع نعحلاص نب ّةد واعم نمسا
 ءاسنلااو آو هلو خ رح نبا نع حا ْئىث لاق نيسملا مث لاف مسالا ا رهلاة للاب

 لو#» دب زنبا تعمم لاق بهو نءاأن ريخخأ لاق سول ومد ةاىسمةضن رفلاو هل أ نمتاقدص

 ئشالا اهصكشباللوّقب بحاولابرعلا مالك ىلا لاف إن نوتاق دس ءءاسنلا اون آو هلوقف
 ملسوءيلعهلاىل_صىنلا دعب ةأ سما كني ن أ دحالى بني سداوةبحاواهلاهمج مة قدصاهل بجاو
 ارو هلوقب علب تو رخآ لاقو ق-ريغب ايذك ىادصلا ة هت ن وكي نأ ىجمدن الو بح او قادصنالا
 ئسص كلذلافنمركذ نهتاقدصنوذحلابب اوناك مهنا كلذوءاسنلاءا.لوأ هل ف نهتاقدصءاسنلا
 ةعأ حو زاذالحرلاناك لاق حلاصينأ نعرايس نعمشه اذث لاقنوعئب ورع انث لاف ىتثملا

 لاقو دل نمتاقدصءاسنلااون اوتازئو كلذ نعللاعاو كرابتهللامسهابنفامتوداهة ادصذخأ

 هتارخ الاديطعت نا ىلع لجرلهتدنأ لحرلا ىلمعدتاب ءاسنلاءاملوأنمكلذ ناك لبنورخ 7
 انث لاق ىلعالادرعزب دمع اني دع كلذلاةنمركذ كلذنءاوهنذ اههنيب رهمريثك النا ىلع
 لحرلا تن ذدناب و تحس أ لرلا نه ىطعد اوناك سان نا ىيرمضح معز لاق هب نعاسجلس نب رجعملا
 كوأو رفعجوب أ لاق هلأ نيمتاقدصءاسنلا اون ؟وىلاعتو كلرابت هللا لاق فرهم ريشك نوذخأب الو
 هذه رث دانا قلاغتو ل رامت هلنا نا كل ذوهاناة ىذلا لب وألا كلذ ىفاهان رك ذىلا تالي وأدلا
 الو نهلط نمةامعلا دس مهفرعو نملعر واو نولبط نعمهاهموءاسنلا نيك انلاباط ع ةهيتالا
 زروال كو .راه 219 "ا ل.ةنيذلا نا مولع كلذك كلذ ناك اذاو مهري ىلا منع فرصدقب اطخلنانا ىلع ؟الاىفةلالد

 ءاعا5 ٠ .ن__- :

 نمماق دصءاسنلا اون و مهل لبق نيذلامهعابر وتالثو وثمءاسنلا ن .عكل باط اماوصكناف مهل هللو ': ل 3-5 1

 نمامهاهأ هثراوتي اماه هام ءاسنلا نم كل باطاماوعكتن ان لوالا ق لاق هنالدإ خ نهماةدصءا لا نم متعك-ن نماوق .آوءانعمناو ةمصرالو تاو
 هسءلعنولخب مهلا: هريغولام '

 نيفلخت -مميك!ء-امتاوقغنأو هلوق

 نب رسفم ا نمرينكسص لاقومبف
 عسيج كلم لطبي هنا دوصقلا
 ريسمقدنباكلمالا نيكسعلاملا

 لاقي ىراينالانبالاق ثاريملاك

 دعب هيدرغت اذا نالذ مل نالفدرو

 ثرو وه 'موعبف هلكراش مناك ا
 دوادر تالذد رغناىاد واد نا_علس

 امهّنلاو هللعابا اغوأ ف هلاكراشم

 ةسغلا ىلعأر ق نم ريس نولمعت

 باطما ىلسعأرق نمو وقحلا مهعنس ىلع مسه راج ىارعلا#
 نالدمع ولا ىف ماب ىهو تاغعتل )إلف

 لق دحىلا ىهانت هناكبضغلا
 عر مباثعلاب هفاشو ناطملا ىلع

 صقر 7 هيفا داص ناك ول اولاق هللا لبس ىف ىلغتن الاب سم الهنا كلذو ملسو هيلعميلا لص دخت ةوبنىفنينعاطلا هيش ةياكحىف

 نودءاسنل ءانلوأ هن ىنعمهناىلا او ريصم ناقد صءاسنلااوت آو هلوذ نوكشاو عكن اف لةن لو
 تود ن ماقد ص قادصلا نول ىمملاو نهم لوخدملاءاستلا باو زاهللا نم ص أ اذهونهحاو ْرأ
 هؤانث لح .هلوق ليوان ىفلوقلا و قادص اكن ادقءىفاهل مس لنمملوخدلا لبقتاغلطملا
 اهيأ وكل بهوناف هوان لج كلذ. ىنعب (اثب ما ءينههواكفاسغن هسنمئث نع مكدل نمط ناف)
 دبع تدم شاد [5 اء ضائنهو واكف نهسفن أ كل ذي ة مط نوماق دص نماثيش رك ٌقاسن لاح رلا
 رهملا لاق اسغن هنمْئش نع ]نمط ناقة ءركعنعتراسع ان لاق لضغملانء رمشد انث لاق ىلعالا
 ىف ةرامع نعةمركع نعةراسع نعةدعش ان لاق درا عني ىيرخ ىنث لاقىملانيدمم اًنئدع
 ىناجلا ىثث لاقىئالا نمدص تاهدصنا لاقاسغ:هنمئث نعول نبط نافىلاعتو كرابت هنلالوق
 ىنالا رمد جاوزآلالات اسغنهنمئ:نءمكل نيط نافدرعسن عملا -نع يرش انث لاق
 لاقءىرماءىجهاا نءتاك ؟ممهاربا ىللاق لاق دبع نعممشهانريحخأ لاقت وعن ورع انث لاق
 مههاربا نعروضنمنعربرح ان لاقدي جنا انها اهتادص نمكتطعأ كت صالاه كاذام
 هريغ وأ اهقادص نم هن اص اهمطع] د نم هردب نمد ماعط نملك ا وهودمعاع ىلع ل > .رل+دلاف
 ىنث لاق حلاصنب هتلاديع انث لاقىنثملا ٠ دج ءىرملاءىنولا نمزكفن نداةمملع 4لاقف
 اًئينههواكفاسفن هنمئيش نعمل نط نان سابع بر نع ة حط ىبأ نن ىلع نعملاصنب دب واعم
 مساقلا (نمثدح .ءؤانث ل -هللالاقاك ءىرمءىندوهفةعب دخالو را ارضاربغناك اذالوقي.اثي م
 هواكف فادصلالافاسغ: هنم'ئش نء مك نيط ناف رحنب نع ادع ىنث لاقنيسحلا انث لاه
 / 3 :- ايف . 5 4 3ك ! نع مكس! نمط ناف هلوقىفل وةددب و نم |تعم- لاق بهو نب اانريخأ لاق سول تدع اثير ائينه

 ىو

 . بلطبانغا ناكل انت ناك لاضي او قدا هريغ رمصجف لات نبأ ىل- رّقغلا نكل ءايزغأ ن نو ري_ةذ زذاوهف لااا« بلطي ىلاسعت هلل انا
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 ةب5:1ىفسدلو مظناا نابباذ_هف ىثن سدا هنأ انفرع كلذ لعشب ملا! ةغلاسلااةمزالا ىف ناك يه رف اعلا نمران ءىحتنأ لحاللالا
 كلذو ل هنأ اونعةلولغم هتلاديرخآ (101) عضومقمهلوقلهنلا مهنعلذوهملا ىلا لوقل اذهاو مس ءاملعلا نأ الا نيلئاغلا نيدعت

 معرلاق«سأ نعرجعملا انث لاقىلءالادبعزي دم انثدع اًيرمائدنه.واكفاسةتنم ئث
 ىلاعتو ربات رسالات ا عدجرب نانو وتاتي اولاك اسان أنا ىرمذدح

 انث لاقديزب انث لاقذاعبزيرشب انص امي صماثنتهدو ل ءيك) نيط ناف
 هركريغفاسغن4 هبثباط املوةءاثد سماينههواكسفا سفن نم( نع كسل نمط ناف ةداتق نعدمعس
 ءاستلاءاملوأ لوقلا اذههىف ىنعلب تو رخ 1 لاقوان صائيذهملو انتتاكلذكل هنا لح ادم ناودو
 اشي سهاد تشن هولك- ةايسشن نوت ها دصن نه اك :ةمصعمكمل اقاوألاءاسنلا سنت باط ناجي - جل ِِ

 ىحلاص ىأ ع نعءرامس ذك لاقمشه اند لاه م.هاربا ني بوةعب مدع كإذلاه م نم

 تازخذلاه هذح :ااهقادص ىلا دعمت ذباب و زاذا ل رلاناك لاه اسفن هنمى نع وكل نمط ناف هلوق

 ىلوأو رقعح وآلاف« ادد صانهواك_ذا سفن هنمئ" *نع مكس نيسسط نافءايل والاى فة, الاهز_ه

 7 , الا حاتتفانال جاوزالاا مم بطاختتي الاثاو اذاق ىذلا لس واثلاباوهااب كلذىف نيأب واتلا

 كل نبط تاه لمقفكف ةلئا لاق ناوهقامس فا سغن هنم“ دن يل نيط ناف هل ودوره رك همم

 سهنلاندس> و فنكوأ ىسد نهسفت :اكلتب اط نافمالكلا ىنعمناتاعذت واسعت هسئمئس نع

 ىلا سو غنا !لعف لقنامأ لق هل نحمافدصءاسناا اون اولاق هرك ذىلاعت هناكلذو عديمسلل ىحملاو

 اعارذ صالا|ذ مت قط فو رعملااهمالكنمبرعلاه الى ىف ض.غتسل ثالذناف سوقا بادحأ

 رعاشلالافا5 ىن.عهيترقو ىرذهبزاض ىنءملاوانبعصالااذ متر رو اعرذو
 01 قا كل ل ع انلق تالّضعلاووذايغعتلا اذا

 ناو هل اود سغنلاه-وكلذكو لعفلاو ع ةوا رييغم عازذلا عي رخآ م ع ارذلا ر لا عارذلاةةصلةنف

 هنالسوغنلا نم سفغنل ادحوتامأو رباع :واةرمستم سةخلاثناك ذااسغن نم ن ملط

 رعاشلا لاف ةعاج نوك ىوهلاوىوهاادازأ امنا
 ىلصفاهراحامأ و ضديدف أي اهماظعامأق ى سمكا ف.

 ىسهنلا ف زئاج ةفوكلاىوحن ضعبلاقو * انعمدتو مظعم-ةاخىف و« رخ“الالاق اكو
 اعرذأواءرذواعارذ هه, تعضوا سغنأ رابع وب عتاب موب .وتلاو عجلا عظوملا ذه

 ىقعع سدل هنا ىلا م .ه ولا بهذي لو كاذا عا نعد>اولاب ىف :ك افهنعربت ن مىاوُ ل .!!بوسنمهنال

 ىلاءامهالا مق عقوم مقوس غنلا نان دنع كلذ فل وعلا نمراودلاو رفعح ولأ لاقاعج هلبق نال ءج 3

 هناق ابنه هوقأمأو ملا نع عسا ىنعع هناو ى>اولا ظفلب نق ذاهانععودب ومد اولا طفان نان

 رعءاشلا لافأك هبل وغفب ررحاذا تار اطغلار ريعملا تانه نمذوحتام
 علاوتا اوءانهلا عضي هب هنساحت أودن" 0

 ءاود1راصىأ ىناصو ماعطلا ىنانههنملاغ.ابق اًسءاودد رك صاشنه واكف هلوذ ىنعم ناك-ذ
 ىنارع ولان مب نولوةيلوةلااذه نولوةي نيذلاوهإ ل3 ىهو رمدكسلاب ب صو ىنين هوا.فاشاحالعو

 لاقي وةءاض ماعطلااذ_هىنامأقاولاقاودرفأ اذاق ىند رع : وىينمينولوةي ىنانهنولوة: نذلاو

 لي وانفلوقلا ه قكول وة ىنمجانهلابناه تمعسامتالو قب رعلا ن معمم متل ءاذا تاذه

 ليواتلالهأ فلتءاو رغعح وبأ لاق (امابق ع اهلا عج ىتلا <لاوم ماءاهفسلا اولؤنالف) هلوق

 نايبملاوءاسلا مه مهشعب لاقق مهلاو ءأمهوتؤي نأ هدابعهؤانث لح هللا ى -منيذلا ءاهغسلا ف

 نع ليثارسا انث لاقىدهمنب نونا انث لاقراشب ند انيدص كلذلاةنمركذ

 لاق نوعنب ”ورع انت لاقىجأملا خدع ءاشنلاو يناتيلالاق ريبحْن لدعم نعم ركلادبع

 نالو ل_جلا اذهب ساني لهجلا
 ل اًعلاووهلع بلاغ هيدشتلا

 ىلا عت هنوكت اءثا ءذكءالهسشتلاب

 زغاذاوتارود-غا ؛| لكل عاردأق

 ناس نعز عل صالا اذهتايث نع

 لجو ةمركعىورامو ىنغ هلا

 نأ لئاةمرىد لاو قدعانءا

 بنك م وءياءهيا ىلصعتلا لوسر
 عاشق ىسدو#ب ىلا 5 ىأ عم

 ماقاىلاو مال_سالاىلا هودي

 اوضرق: تاوةأك زلاءاتياوةالصلا

 نب صامنف لاقنانسحاضرقهنلا

 نامعزت أم الع نموهواروزاع
 تذاوهفاذلاو ا رةمسسسا ذب و

 ص هو لرش نو ريف

 ىذا الو] لاقوم-هحو ىف مطلو

 تبرضاد فعلا نم كنيب وانتم
 لوسرىلا صاخنذ هذ_#ن كقنع

 دما لاقول_توعبلع هلباىلص هللا

 لام: كيحاص ىنعنصأم ىلارظنا

 ثالج ىذلاام ركنا ىاالهتلال و2 ر

 تاهننالوتراءلاةف تعنصام ىلع

 كلذد+ 1 اذكحدلافهتاودع

 اهي دصتة» الامذه تاخذ صاختف

 بلط الىغ هومتااضنأو ركنال

 هلاولا“ سوغنلا لذ داهجلاعبنم

 الذ ال-تاعف كب روثنأ وهذا

 طل 00 | لعيب

 ناك ولهلاولاق لاومالا ههتمسلط

 انلاومأىلا ةحا ىافاءنغ هلإلا

 هدحواصاخفف ناك ولرئاقلانا ع
 لوةهناع«دقل هلو مةتسامناف
 لحرلا عابتا نال اولاو ندإا

 هنامث ناين مهمكح هءنيدتقملاو

 امام-متبش نع مب ل ىلاعت
 را تي وا ويس كيو سوو 7 10 3-٠ ٠-٠

 نيناوةىلعامأو ءاينغالا ىنغأ هنوكو عملاومالال ذب هديبع ص اين أ دعس الفد . ربامك < وءاسامهللا لعقب لوقي تايفةنسلا لهأ دعاوق ىلع

 .اطبرب نال لق ضغبلل ضعبل اريك -:اهموداخلا باوثلاىلا لسو ةلااهموبلقلا نعلا- لا بحةلازااهتمدثأو ذاع ة.ك_:لااذه ف نابذ ةلزتعملا



 ىئ ذإااذ نمنودحتامماو ال ربلا| ولات نا نار ثلا فاهدو ر وةرْثكل ابيع ملا غارداعملاونئلعلا قاب لا اوحأ مظتني و ند ار ومآ

 قاطااىنغلان ع ةرايغداوجولا وجو تالو ؟#بشنالفرمل نم أوةعدت امو )ٍ هع) ةريثك اذ 4ع هلدقعإ طقانس-اض رقهللا ضرع

 : نمئش 8 :الوهر اذ ىف بات حال ىت

 ىلا هناهح نمةهحعالو هياكصضص

 بوو فرثعا نك هناذىوام
 يف هانغل يف كم هدود-و

 ىل_عضقنلاب داعر ةفهدو-و

 د عراوملاق سالفهءوطوم

 افواص لهاتساماورابلالا ىلوأ

 باذعلانمأب ورضواتعلا نه
 بتكنس ديعولا ةهج ىلعلاقاذهاف
 وأ ةظفحلا فئاح ىف اولاقام

 م ءاسننالا:لعىفهتنشنو هظ ذك لن

 ىو ىسني الف بوتكملا تبث
 اذه مهنءبتكد #ريبكلاريسغتلا

 ىل_عتبي تح نارغلا ىف لهجلا
 فطعمثةمايقلا مولىلاةمالاناسل

 اكممنأ ىلع ديل ءابدنالا مهلتقءبلع
 اوم: ى> هردقق>-هئااو ردقن م
 اوضقي /كلذكةهوبسسامهسلا

 اولعفامم_مءاولعففءاسنالا ف وةح

 وهو قا رخال اذع اوقوذ لوقنو

 لوعفم ىنعم لبعفمنهجءاسعسأ نم
 ماي تاعسوأ مورا ىت بع مملالاك

 ىيعملاو + درج تاذكأ اهحاص

 باذعارةوذمهللوقبف مهتم مقتند

 نوما عرح نيم ملا مة 5رانلا

 د_علاقب نأل محل وقلا اذهو
 ةعا رددنعوأر سلا دنعو نوم لا

 هياتكتوم تأ لة<وبتكلا

 كلذلوق ةكنكي لناو دمعولا نع

 ؟.دبأ تمدقامب دبعولاوأ ب اذعلا
 ىدالارك ذو لتعلاو بسلا نم

 دلاي مابي لامالارثك أ نال

 ىلعىديالاب عقاولاك للكل عف
 ة ضع ناك ناوبسلغتلا لتس

 تال" الاوراوملارئاسب وأثاسالاب
 ولو عج بطاخلا نال مرجباممناو

 ! ءاسثلاو راغسصلااوطعتاللات ملام أءاوغسلااز ؤنالو هلوق فن سملا نع سنون نع ميه ان
 ةارملا لاق نسا نعسنول نع عد ررندبرب انت لاف نجرلا اسع مي لاقراشبتب انعرص

 نعدز رج ىلأ نعم رش نع مسه انر بس أ لاق توعنب ورم اذث لاق ىثملا مدع ىصلاو

 قازرلادبع انث لاف ىحع نين سملا امص ءاهفسلاهفسءاسنلاو راغصلاوءا لا لاق نسحلا
 كيت أ ماو هيغسلا كن !ءاهغسلا لاق كس !اومآ ءاهغسلااون ٌؤنالو هلوت ىف نس ملا نعرمعمانريدخأ لاق
 انئثمع ةأرملاو مثلا نيغيعضلا ف هلنااوقنا لاق لوهيلعهنلاىل_صهتلالوسر تر كذ دقوةهغسلا

 لاق هنا دبع ىلا درب لاقىدسلا نعىعاررلان ,جرلادبع نعدج- انث لاقىاجلا انث لاما

 ىدسل نغطابسآ انث لا لضفمنءدجأ .انث لاقنيسملانيدمم (نمثدع ناسصااوءاسنلا
 تعميم لاق جرغلا نب نيسحلا نع تئرص ةأرملاوداولاف ءاهغسلاامأ كلاوم !اومأ ءاهغسلااوت والو
 دلوك لذ ىنعي مجلاو مآءاههسلااونونالو هلوق 0 نءناجأس نيدب - ايست لوم ذاعمابأ

 ربد وجانريمتأ لاقدي رب ا لاق بلاط ىبأن ب ىحي رص ءاهقسلاهغسأ ىهو هنأ ص او لحرلا

 اونوكذ ا ل عا واهس ماءاهغسسلا اون والو هلو: ىف كاصضاا نع

 طسسن نب ةلس نع نايقس انث لاق معنولأ 5 لافي راغغلا مزاسنبدجأ انئرص باب رتكيلع

 نع ةلس نع ىأ انث لاقىناجلا ان5 لاقىبلتملا :شدط كواسنوك دالوأ لاق كاصصلا نع
 ديج نع نايفس انث لاق معن ولأ انث ا اص ناسدلاوءاسألا لاف لاحضلا

 ربأ انث لاق دجأ انئدص ناداولاوءاسنلا لاق مكلاومأ ءاهغسلااون والود هاعت نع رعالا

 انئرص ناداولاوءاسألا لاق مكلاو ماءاهفسلاا اونو: الو ا نع ةسنع ىأ نبا اذث لاق مع

 هللا لعج ىلا وكلا اومآءاهغسلا اونو الو هلوق ةداّد5 نعدعس م لافدب زب انك لافذاعم نب رمشد

 هيغسلامالغلاو ةهغسلا ةأرملاهكلعالو هستنازح نسعفن ري نالاملااذهم هّنلارمأ امام .ةمكسل
 ءاسنلا لاق كلامىلأ نع لسيعم« نع كرابملانبا انث لاق ىناجلا انث ا مد
 نبانع ةهلط يأن ب ىلعنعتد واعم ىنث لاق حلاصوتأ انث لاق يملا ءمدعه ناسدلاو

 ءاهغسلاهغس] ءاسنلاونادإ ااءاهنسل !لاقو كش وكت اما لاق كك ا 0 ود الو سامع

 ندب وس. انث لاه ىثملا مدع كلذلاةنمرك ذ ةصاخن ادصلاءاهغسلا ل نورخآ لاقو
 مك اوم اءاهغسلا اونو جن دع نقلا -ن ءّكب رش نع لرابملان م اانري[لاقرصت

 ءاهفسلال اه دنع نع ومر ”نعىلأ ىَت لاق عبكو كوتا 0 ىتاتيلاو هلاك

 هلوقف نسمح ان عسنولانربخخأ لاف ميه انث لاقزيسملا انث لافمساقلا نشط ىاتملا

 دأو نم ءاهقسا' كلذ. ىىعلب تورخا 1 لاقو راغصلااوانناللوقب متلاومأ ءاهغسلااوت والو

 نب ليعع*أن ع كرابملا نب اانريخأ لاق ىومالا يحي نب دعس انيدص كلذ لاق نمرك ذ لسحعرلا

 ىذلا هدسغمف كلامهرغسلا دلو طع”اللاق 3 !اوم ا ءاهغسلا اونو ”الو هلوق كالام أن ع دلاخ نأ
 نعى ب الان ْى لاقى أ ىث لاقردعس ند انياص للاعت هنادعب كماوقوه

 سايعنب ا ناك-ف ”لبأو نممستسلا طاسن اللوشن ؟تلاومأ ءاهغسل ااونوت الو سابع نب | نعهسأ

 نادم انث لاقىبالازءدمم انشص ىمافكلذنم ىلا مامات او
 نوءعدي ثالث لاق هناىرعشالا ىموم لأن عة درب ف ؟ نع ىعشلا نعسارذنعةبعش انث لاقرفعح
 هللا لاق. ةواهمغس 1 معا لجر واهقلطد لف قليلا ةئيسةأ 17 0 ل رمهل برت سالفهللا
 ا , ريس لاق ا اج هن ءاعدوشي لن دلجرىلع هناك ل جر مس ا اوماءاهذسلااونؤت الو

 نا همقديعلل مالظب سد هل !هنيانأب ,دأ هتلاناو هوة نابملا لاق ل اةروسف؟ ى ىنم كاد تمدتاع : لف ادرف هم نأك

 نآرو< ومرح ريغب لاغطالا ب ذع هنلان اةريحلا وق ن الاعب هبفو بوذا عهنم م نك :النار دقتبالط نوكي ناك مهبباقعلا لعفنأ ىلع تهأالد



 امته ناك اىلازجلا نأ عج سفن نعرلظلاتفن لهنا باوجللاوال داس ملظلا ناكللالاوالعاف دبعلا ن وك ىلءلدب وبن ذريغب يغلب ابذعن
 قافئاملط كلذ نك ملءاش_ه.كهكلمف (|02خ) فرصتاذاكلالاو كلا ا كلام هنا بع لب ملط الف هل عف وديعلا سكي رداصلا تاذلا ىلع
 ناذعلا ب رثووموعق لعغلا كلذ 6 2ئ2ئ2ئ2ئ25252525952252-222.55252-5-55-55-777 2

 لعهاشتفارعظع ناكل ط ناك دهان 0 7 لاف نجرلادبع انت كافزاسإاوا انثمع مكلاومأءاهغسلا ولهم لشي تايدعوت ىذا باذعلا || 2 ا ا ل دمالجرناىرضد معز ناب ىضاَعْلا بامأ هلرلاغل!لسمأ 0 0 ا انيثدص كلذلافنمركذ مهريغ توبث مهول كلذو هسغن نعريثكلا تود تامل رخ 1 لاقو كلامن معة كلوهائيشالواطئام لا قئةنار. تال نو البلح | فاساو لو نييسعسلا لست 2ل-0 0006 0 ا تسل لاتحمل
 7 داانهرات انتوا سند | 0 بهو اري لاق كالا دعني نانو تاعك مايقال بولا

 اونوكت لولا هظع 0 نك ا ده كت نع مدح ىب | نبا نع ىسع نعمصاءوبأ ا لاق ور عزي دمت 7 0 ما ناتعلا ناسا تارك داع || د مكدلاوم ا ءاهغسا اونو: الو هلوق فد ها نع شق نعد ج نعىر وثلأن ع نايغش
 طمس ى كاتي ةبالؤت ندوما [[ 0 اوطعي نألاج رلازتوبلاقافإبه ل هلا لعوا اهكلاومأءاهغسلااونؤتالوىلاعتو
 مهو مهانإط امو هلوذفف هنعرلظلا لبش انث لاوتغيذحوبا انث لاقىثملا ردع تانب وأ تاهمأوأ احاوز نك ءاه# س نو
 كلارك ذيج صو نواالا || نا مسخ لاق ىلعالادسبع انث لاقراشبنبا (نادط هلئمدها نع مدن أنبا نع
 هكلمففرصت. نأ هل لكلا كلام || نعربي وجانريسخ الاقمشه انث لاقنيسحلا انث لاقمساقلا ندع ةأراالاقنسحلا
 ةرثك انههىن هتكلوءاشن فنك || نع كرابملانباانريخأ لاق ديوس انث لاقىنثلا ”مدع .ءاهغسلاهغسأنمءاسنلا لاق لاصْضلا
 لاق هناك ءذعرد نأ مظلاورششلا الو رمت ل لا_ةفة:.هوةراشاولار عن د ةأرماترملاق قر ومنع مصاع نع ةناوع لأ
 زوح ال ىذلا«.غسلاو ىننأوأ ناك ارك ذاريسك الجر وأ ناك اريغماسسد هلاماهقت سو نأدخال دق ريكا نأ نمكذطن ىفام ىلع ||| راج دي -غذ هيغس نر داههغس صضخ لذ ؟<لاومأ ءاهغسلا اون والو هلوقب معان ل_>هللانااندنع ءانب ارسشدوجولا ف نأ كلين ا 7 ذلي وات فلولا ن.باودلاو رفع ولأ لاق ماما كل هنا لعج ىا كلا وماءاهغسلا اونو

 ريدناة عش لملقل ارمُدلا هنعور د صن

 رودصنءهزنمىفا اواعاقريشكرلا | داماس انلكاماراؤأ,ع او ْكإ ذريب دب ءوسوهداسؤاو هداسقو هلامهعيدضتب رخاقة:ملاوه هلامهمتودنأ هب ول
 سهلا نماذهناوىئمريثكلارشلا || ىلاتي الاىفلاق هؤانث ل هللا نالهريسغنودانغدونموهءاهغسلاا اونو ”الو هلوقب ىنعملا نا نم
 ريثك ريخ هنمكقفىذلا لاقل ]| ءايلوأم اف مهلاومأ مهلا اوعفدافادل : رجس تمم سن 1ناف اكل ااوغاب اذا ىتىئاتما ااوأ ::اواهالتت
 لص ولءلغلارشل ا ىنندارآلوةنو ا|روتزلاىاتيلافلةددقو دشرلا نم سن وأو حاكنلا ١ اوغلباذا مهمل ههلاومأ ع ف ديىئاتيلا

 ملظلا نمل بلقلا نكلومنرلطلا | اذاو روك ذلا نود تانالا الو تانالاثودر وكذلالاومالا نممهلام عفدي الاب صصخ لف ثانالاو
 اذها ةريثك ةيتاذلاءتجرىلاة.سنلارأ | مهتعبابم نيم -هالزيسأو مهملاوهلا اومأ مهعفدب مسهّوالوأ م نيذلا نا مولعف كلذك كلذ ناك
 مئقغلابملاوذ 59 لاامغلب 0 كلذ اك ذاق م ماماعمو م مند ادمنيإسملا ىلعرذ و مهااومأ مهعنع مهوايلوأ من مذلا ريغومتاماعمو

 نذلا لاف مهل ىرخالا ةبشلاررق ران وة ملا مدمهااومأ مهول نا ني.ؤملاهللاى-مم نيذل ءاهفسلان انيبفكلذك
 ىلكسالاقانيل ادهعدساناا ولاق ناله .غسريغفكلذاد_عنمناو لبق مت ةدصانغصو نم مهو وهل اومأ مهلعىلوفنأ نو.جوتسملاو
 نب كلامو فرششالانب عكف تزن || ىلع! لعج هناقةصاخءا فلا ءاهغسلاب ىنهلاق نمد اوقامأو هدشر رسذوأو لبدة نمهقحت الرجا
 ثانالاو روك ذلاوأروك ذلا عج ىفالا ءالعف ىلءال .عف عمك داك-:الب رعلاناكلذو اوهحو ريغ

 نب دب زوادومي ن/بهو وفصلا
 ىدحو اروزاعز/صاخنةوتولاثلا تئارغ عمة رغل متاليعفو ل ئاعف ىلءهوعج مهعمنا ارك دالةصاخنانالا عدجا ودار اذاامآو

 هلاىاصمما'لوسراولا بطن با || هللالعجونلا ملاومأ هلوقلي دان فل.واتلال هأ ف اةاوبي رغعمف.ءاب رغلااماقتابب رغو
 لشعب هللا نا معزت اولاةن رسول. "|| ىلع تاييسلاوماسنلا قاد اوظالا اوتو لذ ىع مسخ لاعب عرس ٠ ارااق

 بالاك لع لزن؟والوسرام.لا اهلع مهوطلستف اهنوكلغىتاا وك لاوءأءادشرلاا هيأ لبق هلوق انيكح نم فال تا نمانرك ذام
 ظ 5 0 ١ رار 5 مدوسكا ا نءاوناك نااسنم منا مهوق , 1 نك اواه هوعبشا واه ودسغبف

 اق رمال معز لوسرل نمؤنالدأ || نانا رجس اسوأ وسكن ل ةاقورحتلا
 زال ادلع ا تاب رشيانبتاب ىسسمترا .إإ لت يسرا علو ترث انااا ال ل م

 ةاروتلاف انءلاد_وعدق هلناناو

 نوذدحخ ا.فهنب نوح ذب ل. ارساونب تناكءاطعلاق تازخف لانة دص هلانتتح ناق 5 عبار  (ررحئفا)ر ).٠6 

 لو> نوةقاونو+راخ ل .ئارساونب وهب ر جانب وثببلا ف ىنلا موةيف فوشكمفةسلاوثدب طسوفاو ضيق معلا بياطأو بورثلا



1 

 ناحرلاو نارغكلاك رودصم هلد او هنلاىلا هني رقم ىذالاريلاوه وتاب رعلاك لذلك ًامفاهل نادال اوف فح نى وداهلءاضس را لْزْمَف ثببلا

 فعغشت سومتادلابرقتي اهب ىأن اب رقةالصلاوةنجموصلا بعك اية ريعنب بعكس مالسلا هيلع هلوةهنموملاى ا هب برقتملا سفن هب ىم“م
 / : لوسرهنامعزب كءاسنملاقءانثتالاعمةاروتلا ىفءامطرسشلا اذهتاىدسلالاق (104) تالوقدوهلاهاعداابفءامإعللوهيداةحاحلا
 . و ع ٠و ابى 1 وقدمت الف هللا

 ءاهشسلا اون ؤئالوىدساانع طابسا انث لاقل ضفلانىدجأ غ5 لاقنيسلانيد# اخص يسال ا رانلا هلك ان نايرقب

 نيذلامها اون ةوكش كلام كداو ولن ما طعت 0 لوقي اف مهوقز ر اوامايق كلها لعج تلا كلا ومأ د راسة ذاعلا هذه تتاكف ادجي

 ىع ىنث لاف أ ىث لاقدؤسز يدم *مدص مهسكاوكلامنم مهمعط اوك بلع نوموعب نمر م جسما تعتلا

 مهوقزراو امابق كلنا لعج ىنلا كلا !اوماءاهغس ااونؤتالو سايعئب !نعمسأ نعفلأ ىنث لاق ىفاهل تازس 11 ارثذا هنا

 هقزرب نأ ءسحأو ثالام ىلع كلدلو نمه.ةساا طاستاللوقد انو رعمالوق مسهل اولودو مه وسك اواهنق ةنلاةوصلة رك ةداعالت 11 1

 ءاهغسلا اولونالو هلوقىفدي زنبالاقلات بهونانريسخأ لاق س ذوب نشهع هوسكيوم 100 0

 0 ا ىعل نور ١ لاقو كلوهاثيش كلامنمهيغسلا طعت اللاقمكلاومأ ىئدمنأ ارا ن ياما

 لاك م نشد ص كلذلاةنمرك ذ اهو رد واهم اوقمممالةالولا لاف ضأ هن كءلووهل اوما اول دي نحب 0

 ولو 9 هلو قريسح نب ديعس نع ملاس نع كنب رست نع كرابملا نما ان لاقرمهذ نيد اوس ابد و عملي الاد لوس ءىجح نأ لا هل |وق
 ظ 0 اب اهون لد وق فر تديتووب اوما اهلا ةلادتازهتملارئاسنوكتالذن حو

 ْ تابرعلا عن مءالو ضع.نودلا اومالا ضعباهنم صوصةثرب_غوكلاومأ هلو ةنالءاهقسلالا ماو را-اهسف نعطلاز -اذاو ىددلا لع

 ١١ تالفا ملك ا اود كلذو غن عهضعب وم.مءربسخمضعب مالكلا عي رخ ةاباطدتذط 2 ىدمن أ اهذ نوكي نأ |ماوهذ دف

 ماو مناك كموقو وأ كباهتأو كنا ىتهك عجل اباطخد حاولا بطايق لطابلاب لاو 21 تناك ةينأ ةزهتااب بااطن ةوبثلا

 رمعملا ازال توك دتنم>و

 ىكاعت هلنا همست اذهلفاث معنمعملا

 كءاحدق ل لاقفدانعلاودوحلاىلا

 مالفىذلاب وتانيبلاب ىليق نملسر
 امدك نا ْ هو.جامق لةهادومو هلولدع ىأ

 د_:عبع ناعالا امنانيفداص

 0 ىعنركذامئاوتان ر هلاي تانتالا

 ءىجبنىلعرصتقي لوتانيبلاب لسرلا
 موعلانأ كلذو مازلالا مثلنا رّلا

 اد منانتالانااولو ةءن أل مك

 بجومالةو.نلل طرشناب رسعلا
 مدسعهمدعنم مز: طرشلاو اهل

 لارهامعا امامق اهللا ل عحىب ملا لوو 5 ىبعم ناك ذبانس نأك هتنوداشنشا بم صصخ لواهاك

 واولا ل 5 ىبلا فاعل! ناريغ ماوّلا هلصأ مايقل اامع اودحاو ىنعمفاماوقوامقو ءامامق 9 ]هللا لغح

 "مهو تاهت ناس دج 7-2714

 هللالعحْئجلا مهسضعب ًارغف كلذةءار ةىعإ ا < .ةوهتن له ماوق نالف

 0 لس , والا له ؟لاقاماسق هلوق لد وان ىاذلق ىذلاو د : ومالسالاراصماةءار ةىفرهشأو روطأ

 ب .وأاياوف أ مهنا تنث تانببلاهبلا

 ما | نكلووسيد اىامىلارظتنت مكين وأ ك تأ سم امنطغنفةشرعم ا ةلعحودننا كلون ا ايحاوةومذااب
 ع اما. هل اوةولاق مهتنؤم موموةز رو مهنو .ك ىف مولع ق غنت ىذلا ثنأ نكو« هدو ةعبرمشلا قيل ىف كوبذك ناف

 ىف مماوت

 ءاسن الانا كلوذ ىفوأ هونلاو

 09 لاف 0 تانيبلاباؤاستباطت ماذاةبصلاولسريىاوكلبق نملسر بنك د قف مهواتقف ناب رقلاب وتانببلابمهؤا نيمدقالا
ةمكح ىذٍباك لكرو زلاجاحزلالاقو بوةكمى أر ولم بسحب رولز ء.ج فمتلا ىهرب لاو تارهابلا تازدعماو تاصضاولا عسعا ى هو

 

 جحضا واو عض ومما ريدنملابامكلاو ظعاوملا و رحاو ْرلا نم« فاس دوادر و روع هب وقالى الد نءزح رلا عع رزلانمنوكينأ « شق

 : اهطعو مك-لاهضعب ىتلاوكلاومأ ءاهغس سانل هيأ اونو الءانعمءاهغسلا اونوتالو هلو هلقكلَذَكُم

 : 0 اومالاءاهعسلاءاننا و عىل ار مع دق هر ؟ كاع هيا تكف كلذك كلذ ناك ذاو اه :وعبضت»ف مهل

 ٍ ىلا هوقانأو 7 هلوقب نيمط طاخملا ارك ذقوهر ه5 دل دءاهفسلا نكعلو اماسق مهلوك-لهنبا لغح

 ْ هل٠«لوقتو الاب تادواماسصت ملام ك اهلبقامةرمسكل ءاب واولاتلعةروسكم تناك

 ا اهرات*ةىئلاةءار ءلاو د < لاقفلانامامق نورخ 0 رةوعل اريسغبءام ءااههذو فاقلارم هكنامق

 ا اءاو دساةالواط-ريغىرخالا تناك ناومالسالا اراصمأ ةءارقفةفورعااةءار ةلااممالفلالانامانق

 ا تاك امام لاابسعاف ىلاعملافتةغتاو طاشلالافتفاةءااذات ١ رعلان الكل ذ نمان ريد | امانرمدخا

 : نأ ع نع دلاخ ىف ب لم يمانع كرايملاز ا انث لاقىومالاو هب نب د دعس" ني د كلذلاه نم

 امر لاق .سدلا نب دمت انخرص ربادعب كيما 5 ةلالراكو لهنيا 6 1- 1 لا اوم كلام 4 2

 ا مايسوه تن 38 هلال هج ىتلاكتلاو ما( لاس نع هطايسا ان لضعف ندجأأ 6 0 اولف طورسشملا دوحو ال 1 اناناس <لهنا 1 ْه 10 1 1 1 0 1 هدودو نم مزلب ال نكل طورسشملا

 1 نوم هي نيذلام هاونوكف كلام ؟ لما طمتالف كاحأ بشن تنك لو شرا دان واو لاس ا ازيالا 5 منايرقلا

 نب نع ةملط ىن' ني ىلءنءحلاصنيةد واعم ىنث لاقحلاسونأ انث لاقىنلا نشدع كيلع ا
 | امد كلامىلادمعتال هناعسمتبال راي اياب تلده لب لا !اوماءاهغسلا اونو: الو هلوق سامع رارقالا ا جب طرشلابو

 : امان وو نسملا نع >  رد لا قازرلا دبعانرمخ أ لاق يعن ن سحلا ايام دق 0 اعم



 نآ ”رتا|صاومت نمزاعالاووسفلةز بم نكس ملاماومبمتكسل ةرباغم ثناك ع ناز منت انبملا ىلعباكلاور ْرلا فطعنم هملعاو ريزتسملا 0

 لي ربجو هتك المول ثمهفرسش ا مومعلا دعب صفنرنزلا قلطمن فرش أ ةرانتسالاو ةرامالاب ءغصوب بالا نالربزلا ىلعرينملا ناكلا فطعو

 ركذت نالتوملا 2: اذ سفن لك هلو ةيةيلبتلا )ا ه0) دكا امتروزلاول .<ئالاوةاروةلارينملا اكتب وف.تاار زلابدار ا لقولاكسو

 ًارقهنا دهان نءانعدو رش نب ركد ان 3 قدها انث لاق ىلا ندع ُكثدءماسولاق
 نبالاقلات بهونباانريخشأ لاق سنو * مص كوع اف لوك تال انا علدفلا لعجولا
 كلاب. نمم-ةْكلو داش كدإو نمه.غسلا طعتاللاقاما.5 9 لهنلا لسءجىج ٍجلالاو م هل اوةقدنز

 ىب_ءامن ولات نيذلاامان هل وان قاوعاتحلا لد : واتلالهأ تاف كلر ركل عرعر راد ةرتابكو

 اولاقممئافءاهشسلا لاوم الءاهفسسلاءايلوأ كلا اومأ ءاهغكااونؤ: الو هلوقب هواْمُد لحهللا

 هنم مهل ذاب 0 هانم5 دالوأ او ءاسأ نم ءاهغس سال ااه اوقرراو كلذ ىنعم

 مرح هنلثاق نم 5 ذب ل نمرك ذنسو ىذماسعف كلذىلث ”اه ضعي انر ؟ ذدقو مهتوسكو مومن م

 ا نا 000 ا ىسعن ءمماعوأ ا لاق ور عزب

 لاق هد ا 1 نقلل | 0 اوُمآنم مهتان وم تا همأو مهجاورأ نم مهءاوغس

 0 * مثرص بملعا م اوي لاقمهوقز راو هلو3 سام ءنب الاف لاق رح نبا نع
 للام نم ,ومعط لو مهوسك او اهمف مهوةرراوىدسلان ع طامسا انث لاق لضفملا نب دج 7

 اهو هومهمتو ونالث اءاهقسلالا اومأ ملاومأ ءاهغلا اونؤنالو هل ودب ىنعامتااولاق نيذلاامأو مهسك او

 اي خلال اومأةالوةالولاا مما وقز راومهوسك اواهمف مم هوةرراو هلوق ىتعماولاتم-مافم_هؤابلوأ

 0 3-0 تالَذ ار ذ ىدمدقو مهتوسكوم حو منمومهل دبالامو مهماعط مهلا ومأ نم ءاهعس

 اقامدك ص للعام الدو هانرك ذدقف لب مالا ياا الو هلو5ىفاباوصهارتىذلاامأو

 هل 0 وأَت ةلاىلعمهوسكااواهمف عهوةزراو هلوق لد واتفهتداعانع ىنةأاعكلذف

 منغني اع بحت نذل ما سنو ؟دالوأ ن م8--:اعةسىلعاو# 2-2 'اوكلاوم ًاءاهةسلااونؤثالو

 َّ ؟مس+متئاهفس ىلع واهوكلبف ميلاومأ ىلع مهرطلسلالو م-ااوم فم حوسكو مسهماعط

 فمهنومنم مهلدبالاهف مهلاومأ نممسهرومأ من ؟نولت ”نبذلامهريسغن هو 0 بحال

 00 قال الداعم بلوق ىف مكلا نمبحاولاوهكلذنالم موسكو وم جارشو مهماعط

 الو 5مهل اولودو) هوانت لح هلو5لد وأن قلوقلا ٍِق كلذ ىانلةامىلع ل :زتستلا ارهاطهلالد عم

 ةدعو_هدع كلذ عمم عضعب لا عفكلذ لد وان فل ا لاله فلاحا رفع رنألاك (اةورعم

 نئ انع ىسع نع مداعوب أ ان لاقورهئيدجت 0 كلذلاهنمرك ذ خخ هلدلاو رملا ع نم هيج

 ىنعب هل هلاوريلا ىف افورعمالوق مهل اواوقي نأ اوسع لاق اوورعمالوو مهل اوأو قود ها نع عين ىنأ

 نع ميرنا نع جاح ىف لاقنيسملا اذ لاف مساقلا انئمَص هدنعءاههساا نهوءاسنلا

 نمرك مهلاو ءدا كلذ ىعملب ام 1 لاهو مهريعتة دعلازاةررعمالوق ,ولاواوتوذقا#

 كابا راوهنلا انافاع مهل لاف ورعمالو يار ِِت كل ء بح نءالو كلدلو نمسلنأك

 هلوت ىبعمناو هو حرج نإ هلافامةمعأاب كلذىفلا اوةالاهذهلو ا ورفع وبلاك هللا كرابو

 ا ع مدشر ومتلصناءا هغالافورعمألو 5 ءاهغسلاة الو رشعماياولوةىأ اةورعمالو م 4 اواوذد

 ىذا لولا نمءالذهش أ امو - ااومأو بسن | هللااوة: افاهتدن و ةيباتيلتو كلو 5 أ ميلا

 ىناتيلااواتباو) هواذت لح هلوق لد هوأن فلولا ّه هتيصعم نع ىو هللا ةسعاط ىلع ثحفمف

 مومهغلا لب رباعم راضخما ود روما

 نايرعلاذكوةبوي .ندلا ناحالاو
 نسحماامفْريمب ارادرادلاهذهءارو
 ءازحامنم لك ىربوءىسسملا نع
 راقت اذ رمت لكءدارملاو لسع
 اهؤارحا نكعالةمسضقلاف تاذلك
 اه هيلاعتدتاءانئسالاهمو عىلع
 كفن ىفام ملعأال و ىبسغن فام ملعت
 تاوذاهل نالتاداجلا لك اذكو

 نموتا اووسلاىف نمقعصف هلوعلو

 تومالهنالو هّللاءاش نمالا ضرالا ف
 دارملافرانلا ل هالو ةنيلا لال
 ف.اكتل اراد نورض الا نوفلكملا

 اد از وع نم دنع ةكنالإلا
 لزئال سابعن !نع ىو روهلع

 تلاقناف اهءاع نملك ىلاسعت هلوق
 امىلف ضرالا ىلهأ نام ةكناللا
 تااقتوملا ةفئاذ سفن لك لز'
 ىلع ليلدت: الا وانتم ةكئالملا

 يلا نا ىلعو تيم لوتقاانأ
 ديالو ثاذلا نال نرسل دعب ةقان

 قوذلالوط> لاحاتقاب توكيتأ
 لوصخلا بج اوتوملا ءاكس+لاتااق
 امنالةيناهسسجلاةام هلا هدهدنع

 هنز رغلاةب وطرلابالا لصال

 ةرارسملا عدي زن رغلا ةرارصللاو

 ةبوطرلا ل_بلعت قرون زيرغلا

 ةيزيرغلاةبو طولا اقاذاوهيزيرغلا

 لازتالوةب زيرغلا ةرارخلا تفعض
 ةروطرلا ىنغتن أ ىلاةهلا وا هذهرمتست

 ةب زي رغلاةرارخلا ىفطنتف ةملصالا

 ناك قيرطلااذاهمؤتوملا لص و
 اولاقةانجلا هذهىفان رورض توملا

00 ١ 

 3 لنىطعب روتالا عه نأ ىلإ :راشاةفوتلارك ةيفاللا 21 4 ٠ 1 و كت رقوتاعاودف تداخل

 'وتبووملا ناش مزافدقف هريرك 8-2 حز رلاوداعبالاوةرعتلا لا راتلان عة د0 كر اةلاضاز نمهطور

 را قلطلازوغل اًرابعن ناذه هلل ص-نةباوث *لاىلالوصولاو باذعلان مصالخلانءممالا نذه ءا اردزوذال



 نا ا ا 1 - 5 1١
 00 ليل "5 000

 قوي نأ ب يام سانلا كاكاو رخ“ألامويلاوهّنلابن مود وهوهتينمهكردتلفةفملا لشي ورانلا نعجز نأ بأ نمل سو «لعمتلا
 هداسؤ هلي مث هب هر رش ىدرغب ماسلا ىلع هائل ديلا عاتارت داب جال قرح جاجا ىلاثل اوهللإى !ىوهد 7 : اعر لوالافدملا

 ل: :اقاهسم نيل بلاط ىلآثن ىلعن ءناط.شلاو هه سادملاراغلاورددممذلاب رورغلاو (153) قمن :امتاعبتو ىنغتامتاذإ نأ كلذوهتءادرو

 اهرهاط ايندلامهضعب نعواهعم

 ةرطماهن طاب ور ورمسا!ةنظم

 اك ع نعورورشلا
 نماماقةرخ الا ىلعاهرث 1نملاذه
 غالب عاتم امئافاهب ةرخ الابلط

 باو>ماللا 5 اومآىف نوبل
 تاحد نولاو ردملامسقلا

 مونينك اسالواولات هدوةدك وم

 دارااورمضلا نماهلبق المح

 لما او رضلاورةغلا نم م-هلانام
 |ةيندبلاةقاشلا فما اك-ةلاوسرجلاو
 |موصلاوةاك نلاوةالصلانمةملاملاو
 نم ةيوعجست اوك ىذلاو داه+لاو

 فينحلا نيدلا ف نءطلاك ةرغكلا

 مهض ركونيغناخملا ءارغاومبلدأو

 ريقنتو نيعفانملاءاوغاو مولع
 تا اقام عازل

 ىلعاو ريصتوأ ةغلاخلا اوقتتوهب

 ناكترااوتتو تايبحاولاءاذأ
 ىوةتلاو ريصلا 1ذنافتار وظحلا

 ىلااماموزعمنمرومالامزعنم
 هنوك-لهكرثىف لقاعلا صخرتال

 نموهوأ باوصلا نيب ةبقاعلا دي
 لاقهيزحخالا مكمزلأاسعومتلا مئاَرَد
 ةدآ لوزن لبق اذه ناك ىدح اولا

 امحارهاظلا لاغلالاوولاتغقلا
 نوكح الفدحأةصةدعب تلزن
 ريصلادارملاوف.سلاة ب" اي ةحوسنم

 قرط ىلعلوسرلا هينوذؤب امىلع
 مسهنيباهفتيرراجلا لاوقالا
 لاوحالاريثك فيهتارادملامعتساو
 9 ةرباصملاب مالا ىفاذيإ اللاتقلاب سمالاو

 ناكلام ن بعكن عم>ولا اه ىلع

 ناك ىدو#هملا فرمْالا نب ب عك

 ا رقرافكه ملء ض رح وم سوهيلعهللا ىلص ىنلاوعس## ناكوار ءاس

 م-هماهفآ ىف ك اماتد لوقعاو ريتخاوىئاتيلااوأّتب او هلوةيهرك ذىلاعت نعت. ( حاكنلا اوغلب اذا ىتح
 لاقى اًررلاد_.عانريخ لاق ىحين نسما انثاص اكمهلاومأ مهحالصاو ممنابدأ ىفموحالصو

 نيدمجم [يشرص ىئاتتيلااو ريتحنا لوقبالاق ىئاتلااوأّمباوهلوق ىف نس اوةداَتق نع

 مهلاوةءاورفىئاتيلااواتباامأ ىدسلان ع طابسأ انث لاق لضغمنيدجأ ان لاق نيسحلا

 هلود فدها<نع عيون ىلأ نبا نعى سنع يَ لاف مماعءوأ ان 0 مص

 حلاص نءةد 3 3 لافحلاص ني هللادبع اذ لاق ىنثملا اوقعلاةىناتملااولشباو
 نر لا بر مهو ريّتخا لاق ىناتيلااوأتد او 1 ملط ىلإ تن ىلع نع

 ىو هنأ 0 ريتخالاقحاكنلااو +اباذاىتىتاتسلا اوأتءاو هلوقىفدي زنب!لاقلاةبهونبا

 دقو رغعجولا لاك 00 تا دولاف هلامهنلا عفددش رهسمم س [١ لد هنأ قف رعا اذاوهفيك هلَمَع

 حاكتلا اوغلباذاهلو ةاموهنداعانعةياغكل هيفا رابتخالاءالتبالا عمنا ىلع لبق ىضماهفانللد |
 نعم أنبا نع ىسع نع 0 مث 0 مدص م محااو غلب اذا عن هناف ||

 نب هنلاد ع نت لاقدوادزن ىلع .' اواتحا اذاىد اكل اوغاباذاىج + هلو5 قده ان

 :رمعمازريدشأ

 ه
> 

 محلاد علاق حاكشلا اوغلبا ذا رمل 1ط ىنَ نب ىلعنعةد واعم 0 لاف اس

 محلالاق حاكسشلااو خاباذا ىبسح هلوةفدي ززنن |لاقلاق بهون اانريسأ لاق سنول ئئنص

 متدجو نافادش را مهتم مكسأ 1ناف هلوّقب ىنغل ( وا هرعت اناف) هل ول ا اوعلا

 ةللط ىبأ نب ىلءنعملاص نم نإ واعم ىث لاق ملا صونأ ثا لاق ىثملا 01 اك متفرعو مونم

 فلالادعىرقواري نالف نمست 1 لاق : 6 مر عل ادت زعم 1 ناف سامع نء ١ نع

 مهتم مسسحا تاذ هللاديعفءا ارثىفا ارك ذدقو هلا اذااهغلارمصق اسنان سل 1هيتست ًاواسان» |

 3 , ؟الاهذهىفهتاهرك ذىذلادشرلا ىنعمف لد واتلا له فادحخاو متدجوىأ متسس>أ ىنعجادشر

 نيد#ت اسامح كلذلاقنمركذ نيدلا فحالصلاو لّعلا عضوملا زهىفدشرلا ىنعممهضعب لاف
 الوقعادشر مهنم مسن 1نافعددسلان ء طامسأ ع لاق ل ذغملا نب دمج م لاق نيسحلا

 لوش ها 1نافةداتقن عددعسامت لافدي زر ان لاقذاعم نب رمش اًنيئص احالصو

 كلل اياااحاساو وب 0 ا | 0 هثدا دو عاق 5

 مكسن 7 د1 2 لاقاصوأ 5 1 0

 كلذلاقنمركذ ةصاخ لّدعلا كلذ لد نورخ<آ لاهو مهلاومأ ف حالصالاو مولاحفادشر مهتم

 ىلا عفدناللاةدهاجتنعروصنمنعنايغس انث لاق نجرلادبع انث لاقراشب ندمت [نئادص
 اذث لاقراشنءا انادص لقعلاهدشر هنمساؤ' ؛ئي-اضش ناكناو هتم ذحخ آن او هلام مثلا
 مهاربانب ب وقعت مرح لقعلا لاف ادشر ممتممكسن ا دهادع نءعر وص:منع تايقس نع ىحب

 هدشر غلب اموهتيطب ذا ]لجرلا نا لوي هدعم سلاف ىبعشلان -ةمريشول نر بخأ لاق 5 لاك

 انث لاقمساقلا انْثمح كلذلاةنمركذ هحلدنامعلعلاو حال صلاوهلب نورخ 1 لاقو
 00 لو لشن ل11 هانا لا ادشرمبنمرتست 1نافمي رحئب ان ءحاتح بث لاو نيس
 1 1 1. ١ ٠ ٠ 5 ن1 ادارات تلال كن فااطفلا»فالسقسلا طفلة املا اذا هنأ ىلع عيجلاعاجاللاملا حالصا ولقعلا عض ثوم نهىفدشرلا عب ىدنعلاو ا

 تاك
 نوُدؤد وهنوذؤيدوهلاو نوكر رمشملا ناكسف مهلك م هحلص سا نأ ميسر مولا لس ل رافدوملادنو" ؟رمشملاونول.ملا طالخخ اهلهأو
 دب زنبةماسا فدرأو رام ىلع بكر سوء لعمللا !مهنلالوسرن ا ىدر وت لا تازغذ كلذ ىلةريصا ب هن هللا صاف ىذإلا دشأ هياحصأ



 نب

 ساحل ىفاذاف هاد لسد نأ لبق كلذو فأن ب هللا دبع هيف سلع ع ىتحردبةعقو لبق حر زحخ نب ثرخلا نبا ةدابع نب دعسذوعن هءار و
 لاقونئادرته غن آى آن هللادع مضةيادلاةحاح ساحلاتيدغاإفةحاو رن هللادءساحلاقودوملا ونيكرمشملا و نيإسملا نم طالخخا
 نسح الهنا :رمااهيأ ىأ نب هللا ديعلاقف ( | ه17) نارغلا مهملع أر ةوهنلاىلا مهاعدولزنف لسو هءلعهللا ىلس هنن الوسر 1 سف :ءلعاورمغتال
 11 1 2412 1 11011 ل 215 0 وا 15-15 0191010117 971150195 ا 7071:271312101-12150::11:3771:21200 طن للا 1702:7771 د الا طش د ...٠ .٠ تع دمج ل0023 ت11127>72119111115:110

 كلذ تاك ذاو نب دىفارحاف نكن اوهنعهديفامز وو هلامىفهيلع را قدك سد نم نكمل كلذك ناك
 هتاوغطل هلام ودك احدبف واهس ىدو ىدن فلام هلو علب ذاك كل نك عسيخلا نماعاجا

 ىلون نأ قدك سن هيىذلا ىنعملا نالد.سغمريغ هلا ملا هماغلابالة أع ناك اذا هيلا هلام ملست هبا عبجاو
 قرذال هنافىلو هدي فوهىذلا هلام مهدي عنع نق كن هبىذلا ىنملاوه هديفوهىذأا هلام ىل- ع
 حضاولا ليلدلاهديىفامحالصاو هةعةصلاحىف هديىفامةزامحزئاج ريغ هنأ ىلع مهعاصسا فو كلذ نيد
 نمواهبنيب قرفال هريغدب ف ناك كلذ لبق ناك او لاخلا كإذ لٌثم ىف هلوها مهد عنصر اسريخ هنأ ىلع
 امهدح أ ىف لو. نافريظنوأ لص نمامهنيب ىرغلا لثسسو كلذ فلولا هءلع سكع كلذ زي قرف
 ميلا ق هس هيىذلادش رلا نا نيف اعامجلا عسب نمانغسص واماكن اق هز ثم هرخ الاىف ملأ الاال و

 هؤانث ل> هلو5ل. وأن قلوقلا ف هلامحالصاو هلة عدت نما:ل فام هيلا هلام عفد هنم سن ؤاف غلب اذا

 هللالوةب ىاتيلالاومأ ةالودرك ذىلاعت كلذب ىنعي (افارمءااهواك اننالو مهلاومأ مهمل اوعقداف )

 اهوسحتالو مهلاومأ عماااوعف داق مهلاومالا-الصاو القع مهتم متسن "اف محاكمات ا غلباذاف مهل

 1 ريشا لاق ىنحي نب نسحلا كر ما هنباهحاب أ ام ريغب ىعيافارس اهواك انئالق هل اوةامآو مهنع

 (نياص اهن فرست اللوةبافارسا اهواك انالو نسل اوةداّم نعرمعمابريس لاق فاز رلا دمع
 ف دريس لاق امس ااه ,واك ان الو ىدسلا نع طامسأ اذث لاق لضم نب دجسأ 3 لاق نسا نب رمت

 ىناكاع رو طا ارفالاف كلذ تاك اع رو مامىلا خابملارد1از وات فارسالا لصأو لك الاف

 ناك اذاوافارسافرمس فرس لاق نأ هيف ةإمعّتسملا ةغالاف طارفالا ف ناك اذا هنأر يغريصقتلا

 توهسف«#فمدارب مك-تفرسف مكب تر رم لاقي افرم. فرس فرم. هنم مالك اةريسم تلا ف كلذك
 1 رعءاشل ١لاق ممكتاطخأ و مكن

 5 رمالو ٌن مم حاط عىفام 5 ةبنامجاهوذح ةد.نهاوطعا

 ليوان فلوقلا و اهّواطالفءاطعلا عضاومنوبدص ممأ هيدارب هيفاطخال فرسالو هلوةب ىنعت
 ترداب لئاقلال وق نمردص وهو ةردايموارادب و هلوقب هؤانث لح ىنعي (او ريك نأارادن و) هلوق
 مهلاومأ اواكان المهل لوقب ىاتيل!لاومأ ةالو هؤانث لج كلذ. ئءداماوارادب وةردايمصالا اذه
 اوغابي نأ ارذح مسهنمدشرلا سانب او مهغوأب مكسنمةردابمالو هإكسحأ ل هللا حاب ام ىنعداف ارسا
 ن.ىلءنعحلاصنيةب واعم ئىنث لاقحلاصربأ اذث لاق ىنثملا ئئدص كمهملاههلست مهمزلبف

 هلامنيب ومنيبلوحف لبي نأ اردابمميتبلا لاملك ؟ىيعدارادب وافارسا هلو س ابعنب !نع ةءاط بأ
 اهواك انالو ن سملاوةداتةن ءرمعمانريسخأ لاق فاز رل ادمعانريخأ لاقى نب نسما ساد
 لضغم ئدجأ انث لاف نيسلانيد# (نشص هردا.تالوابف فرسناللوع.ارادب وافارسا
 لاقسنو» مدع مهلاومأاوذخأبفاو ريكيناردابتارادب وىدسسلا نغ طابسأ انث لاق
 هعملك اينأ هلاواعجةطاخ مثيلا لو هذهلاقارادب وافارمسا هلوةىفدب ز نب لاق لاق بهو نب |انريدخأ
 ظ ناكنالهاك أىبتشت هلك ان تاعحو هلامدنلا عفدأالل |وةب/ههول بهذ ف هعمددب عضاشدحملاذأ

 بصأ اوريك, نأ هلوقىفنا عضومو بيهن هبق كل سياف هسبلا هتعفداذا او بدصت هيف كِل هس ل اهعق دات
 اينغناكنمو) هلوةلب وان فلولا و مهريك ةردابماهواكان الماك ىنعم تالذردابملاب
 لاومأ ةالونمامشغناك نموهؤانث ل->هلوقب ىتعي (فورعملاب لك ا.لفاريةف ناكن مو ففعتسلف

 انيِذؤنالَن[ناقح ناك ن الوةتاسغ

 نب هللادبعلاةفدمل عصصقاف كءاج
 قهنانشغاف هللالوس رانىلبةحاور

 ى>دوولاو نوكربثملاونو!-لا
 ىلص ىنلالز مل نو رواثتي اوداك

 ١ اوتكس ىدح مهضفع مس وهيلعدللا

 سو هيلع هلي ىلص ىنلابكرم

 ن دغس ىلع لدى راسفشاد

 لاقامععس مادعسا هلاقف داع

 هدامع نب دعسلامذاززحح و ازك

 ىذلاوف مهصاوهنعفعاهنلا لوسراب
 هللاءاحد غل باتكلا كيبل ءلزتأ
 . لطما دقوك يلع لزن ىذلا قلاب

 3 وح ومن تأ ىلع ريخأاءذه لهأ

 كلذهتادراملفةياصعلانهومدعب و
 كلذ. فرم هك اطعاىذلا قحاب
 هيلعهللا لس سهللالوسر هزعافعق
 هنادي الاوز ههنا لزت اوس و

 فيك هناد وهملا لاح نم بعىلاعت

 هتوبنف نعطلادارب امهلاتعب قيل
 نماض وهن ةّدطان مهمتك نأ عم

 نوذكت مس نالوا مابا
 هتناذ ا ذاولاق اهاف هتفصوهّتعت

 هنتستلف ريخلا و 1 دا رامعداب

 زيغ ناك تا او مولعم هنال دهم لق

 لوةاذهو هلا-نئستل ىاروكذ :

 نسل !لاقو ىدسلاوريمح نب دعس
 دك ًاهنكر اك !ىلادوعب ةداتقو
 بائسح اوبال اناس راح ام ملع

 مزعاذا لرلا ىلعدكو ياك هناك

 هنوهكيالو نلعغيل هنا لل يقو «لع
 ]ح رص هنكل ناهكسلا نعىسمنلا نمضي نانسلاب رمالاو ن وتلا ادك ومنك. مناو فطعلل نوكي نأ له ونيغاكر يغ ىأ لاعللواولا لبق
 نأ لعلا له ىلع ذدنأ ىتح' واعي نأ لهملا لهأ ىلع هتلاذح أ ام ىلع نعو لو رثملا حورطملائشلاك ءولعج مهروهط ءاروهوذينف دمك ألله
 ازهعاو عمتساو قطان معا ىلوط برش الو لك ايالءاف مص لثك ج رخخالةمكح لثم وهنم قغنن الزنك لثخ هبلاقبال معلثمةداتقلاقواولع د



 00 000 24 / 1 او ذل ير 517 سبل ب /# 2 4 نا مزمل ا ل 5 ,

 0 ا هسا ا ووه

 كلذيهلوسر لسو هلع مهدءوأودوهلاءاذبان 34 | "1 اعونرك ذ ذم هريغ +. لابستب تآ . ( (168م) هريغو علا لأ وأةرو رضريغ نمت قتلوأ

 نمنود ره نذإا نمسح اللام

 باطااقءابلا ققو باطما ءاننأرق
 لسا قسما لك-اوأ لوسرأال

 ىاثلا دبو>ر غب نيذلا نيلوعفم ا

 ةدافاو مالكا لوطا لماعلل

 قاثلا ىفءابلا مص نمو ذكأتلا
 نينمؤملل باطحلاو باطما ءان عم
 يذلا ريمضلاةبغلاءايعماهمذ نمو

 فودحن لوالا لوعفملاو ورشي
 نيذلا مهلا 1 نيسوال ىأ

 ل 8و ًاتلل ىفاذلاو نيزئاف نو-رغ

 ءاحوفأو اولعفامباوقأ اع ىجبعمو

 ىلاعت لاف لف ىتعم نالمعتسإ
 آاشتتحدتل امن ًامددعو ناك نا
 ةانعناذعاا نمةزاغع ىعمواب رف

 ءارغلا لاقوزوغلا ناكع ىأ هنم
 دعاشلاز روغلانال هم داعش أ

 باور نا نيصصتلا ىفهوركملا نع
 سابع نب ىلا بهذا هياون عفارأ لاق

 ح رفانم يما لك ناك نا هلل قو

 لعب مامبدمحين أب حأ وىأامع
 نبالاةننوعجأ نيذعنلايزعم
 ينلاءدامناادسهلو لام سابع

 نعمه سفدووم لسو هيلع ىلص
 هريغب هو ريسخ و هابا هوفكسف

 اع«لااودمخ-ادقنا هوراق

 نماون ًااعاو>رفوهنعهو ريسخأ

 ذاوسابع نبا ارق مهاب مهتامتك

 باك !ااونوأ نيذلا نا م هتلاذخأ
 ل لاصضلالاقو نيتن لا

 نمونملاو قارعلادوهيىلاةزيردملا
 ضرالا ىف دوس لان م باك مهغاب

 اوتنث اههنلا ىن سيلا نأ اهلك

 ىذلاهنيدجلا اولاقوكلذناو-رغذ نارغااودهعت ركل ىلع مهتملك تع ماو كلذ ىلع يت ملك اوعجاو مكني د ىلع

 هلدشاحانأ اع واو ربكي نار ادبلاو فارس الاريغباهط أ نع هلاع ف ةعتسلف مهلاوم ىلع ىتاتملا

 نع ىلع ] ىأنءاوشعالان ءنامقس ف لاقدجو نأ 0 لافراشب نءا 052 إي هياهلك

 نءىغدست ىت> هلام مهاتغل لاك ففعتسلفانغ ناك نو هلو5 فس ام معن | نع مسقم نع ءيكملا

 ءانغي ففعتسولفاننغ ناك مو هلوق ىف هاربا نعروصنمن ءتابش سس انئدص لاقهن انو معقل لام

 9 رو هلوةىفساءعن ان عمق نع مكان ع3 !نعةيلعنبا امم مهاربا نب بوعد

 مسهنماريقف ناك نمد هسعن لام ن ملأت فو رخل لك ًايلفاريقف ناك ع نموففعتسلفاث ْ ناكن مو

 لحهتلا نذل ىذلا فورعملاف لد: وأتلالهأ |فلدحما مترشعوت لاق فورعملاب لك ايلذ أجاتحتاهملا

 ص 000 ل ال درت لح ااك اذاباماأ أءهلاومأ ءالولءؤانث

 لبث ارساو نامغس نع عد انما لاف بد ركولأ انئرص كلذلات نمرك ذ هيضقعن مح هلام نم

 ىمىلاعت هنالامتلزت ىلا هنعدنلا ىضرباط١1نرعلاقلات فرمدم نب ةثراح نع قد افآن 3

 م ره تدضق ترسد أ اذاف فو رعملاب تاك آترقتفاناوتغفعت سأ تدل" هنعاّنا مديل لام هلزغع

 نءا نءريسسح نب ددعس نعد نعبسيسملا ني ءالعلا نع ريهر نعةيطعنإا انك ١ لاف 3- ركولأ

 لاق ىلغالاد_.عنيدجم انئثط ضرقلاوهلاق فورعملاب لك اءلفاري_ةفناكنذ هلوقىف سامع
 ناك نمو هد هب  الاوذهق لاق هنا نا سلا ة مع ع نعز راس نع لب“ نحس ونت عجم لاق ر معملا طي

 اًضرق هيلعنوكيمتبلا لامق غني ىذلالاق فورعملا,لكحم املفاريةف ناك مو تدم اختك

 لاق نب ريس نب د نع ةمقلع نة“ انث لاقةيلعزبا انث لاقمها ربا نب بوةعن ع

 ص خرقوهامنالاق فو ,رعملاب لك ا اناا ل نو سل اه ناك مودل أوو نعةددمع تاز

 نسحلا اًنندص هيأرباهلاق هناتننظفلاق مهمل ءاودهثافوهلاو مامهلا متعفداذاف لاو هنا ىرتالأ

 0 1 ل يم اتعا ألا ىازرلا دبعانرتخأ لاق ىح نيا

 نب ريسس نن انع ةمقلع نعتلس ع نءمشه ادت لاقبوهعت ل رج ص درفهملءوهو فو 3

 متعفداذاف هلوق ىلا ىرتالٌآ ضرٌلا فورعملا لاق فورعملاب لك امل ذاريعف ناك نمو هلو 5ىفهدسعن

 نعرمعمانربخأ لاق فاز رلا دمع ان لاف ىبحي نين سحلا انكرص مهلعاودهشاف مهلاومأ مب

 ىف لاق حلاصولأ 0 لاقىثملا مرج ماسه ثن دس لم ةددبع ن عنب ريس نب! نع بول

 ضرغلاىعنفو هرجباي لك الفا ريسقنف ناك مو سابع نبا نعيةيطلط ىنأ ني ىلع نع حلايب باو 0

 ناك هو ص امعنن |ن ءهمسأنعىلأ ىف لاه ىمع ٠ َى لاق ىنأ ىف لاقدعس نب دمج وسد

 .تارجتيلا لام نم لحالفابننناك الو وش فورعملاب لك ايافا ةارعتف ناك ع نمو فغعتس سلف امنغ
 هلك | كلذف هنم ضرعتس امهطعملذ ةرسبمدحو ذاق هنم ض 0 اريقذ ناك ناو ًاشهنملك ا

 نب دمع نعدا_ج نعرك ذب آت عمم لاق سد درداونأ نك لاقي ركونأ يمص 0

 نءجاجانريخأ لاق ميه انث لاقمهاربا نب بوقع 0 فورعملااضرد لك ايلافريبح
 ٍ فئعتسلفاينغناك نموهلوت اود ىبعب رسب اذا هاضق ئث نمهنمباصأ امض رّشلاو» لاقريبج نب ةبعس

 لاه قاوتسدلاماشهنعترلعنبا ا لاقب وقع ئعدص فو ,زعملاب لك ًالفاريقف ناك نمو

 نمدحخأ ن الاف فويرعملابلك الفا ريعف نأك ن نمو - الاهذه نعريم> نب دعست لاس لاقداسج انك

 اريغصن اكن او ميكيلا نب للعم رسول لو توملاهرض> ناو هاضقدعب ريسأ نافاضرق هنوقردق هلام

 , 2 هلاحي
 اودمحي نأ نوبح واواعف ىاوقأ رح -رقدإ هللالوق كال ذف هللا ءاملوأ ند ةالصلا اومودلا لهآ نحنواننيد 3 موىرغتن مو انتهلك

 5 رخاذا اوناك نيب ةفانملا نمالاج ردى ردخلا دبعس بأ نعوقدابعل اوهالصلا وموصل انماو 1 ذاع ىنعبتي الا هذههلبالزن اه اولعغ. ماع

0 



 هذ هوت. الاهذ_هدنالزتاف اواعشي لا عاود محي نأ اويحواوغل-وهدنعاورذتعا مدقاذاف هنذعاوغل و زغلاىلا لسو هلع ىلصدنالوسر
 + اند حوانسغن أنما :ةصن أ اذا نحو ةرب رسل نسحو ةريسلا دادس هغصووةيلع جلا ةبحبو تين الاعنا.تالا ىفةك رت شماهلك هودولا

 وحرب فدك هنأ ضرغلاو ضرالاهتاوهلا )١09( كالمهترو هلوقب مالكسلا متت متةيادولاوةمصعلا هل سنف ةلاخلا هذه ىلعانر ومأ ىراخت
 8 0 أ : اضعملا“ 2 35 0 00 ٠ث 0 3 رداقلااذههيذغمنأك نم نم اا 0 ب يي ب ب سس
 ىد ريكا الا ةلزنعءاذسلا و لخلل 0 8 هر د فورعملابلك القارية ف ناك ندد 00 لا ا لاهل ريو هلي واتلاوي بلاغلا نءداج نع ةيعش انث لاقلضفملانب رشي انث لاقةدعسنيديج اص هيلونم هلت

 هنموباقلاب طب هنالقوطلاب هيش : ا وو ب 0 وقول سكنوا لأنهم زا نول نراك اانا 00 وأب فاي
 صرخلاك ةومزإاتاغصا ا مظعماششب

 ريكلاو ةوادعلاو دّقَطاَو دسالاو

 سأرايندلا بح لذعااو بشغلاو
 تاومسلاثاري-م هنو ةعطحخ لك
 انثدلا ثراو تاسنالا ضرالاو
 نوثراولاوه كن_كوأ ةرخ لاو
 تراورب_-غ نمتام اذا ثراولاو

 نآهنف ةراشالاف لاملاث يمل هئاربذ
 تاموتاهصلا هذههلع بلغ نم

 حح

 نع 2 ىلأ نب هللاد_.,عنع ةبعش عد لاف لضفملا نب رمشد انت لاقةدعسسمنبددج انئرص

 انث لاقرفعح ندم انث لاك ىثلازبا امام اضرقلاق فورعملاب لك ًاملف هلو ىفد_ هام

 ىسعنعمصاعولا انث لاقورعنبد# "مدع هلئمدها نع ممن ىنأ نب نادبعنع ةبعش
 لاقى نب نسحلا (نيامص هعتبلامنماغلسلاف فورعملاب لك ًايافد_ها<نع مدن ىلأ نبا نع
 ريمح ند .عسس نعداج نعود هاك نع عدن فأننا نعى ر وثنااب ريسخ أ لاقفار رلادمع أب ريخأ

 مهلا متعفداذاف لاق هنا ىرتالأ اضن كحل هلاقوىر وثلا لاق ضرةلاوهالاف فور.#علاب لك ايلف
 وهلا 0 اند لاقمشه 9 لاق ب وعن ئندص مه.لعاودهشافمهلاومأ

 نبا امني رص فورعملاب قى |.لفاريقذ ناك نمو ىنع رمسأ اذا هاضقْئش نمهفنمراصأامضرَعلا

 ضرةلالاق فورعملابلكابلف:بلاعلا فأن ع عسب ولا نعرفعج ىلا نبا انث لاق عيكسحو

 ناغس نع نأ انث لاق عيكونبا انئامع مهلاومأ م-هيلا متعفداذاف هلوقىلا ىرئالأ
 نعمل نعر وصنم نع 37 رحاذت لاودنج نا دع ان هرقلاق 1 اوان ع مدأعنع

 مناوهاضةرمس أ نافهبتكو مثلا لامنم لك اا .شدحب لذرةتفاوأ ىلولا جباتحا اذا لاقريبح سدمعس
 نبا ان لاقمهاربانببوةغ نثدع لك ام «تملخساومتيلااعدتاقولاهريضتت ىئحرسو

 هثاريؤهتثارودادعتسا لط. دعفهءلق
 نادهمذ ءايذغأ ند و ريقذ هلا ناهلل

 ىغتءاءار نا ىتطل ناسنالا
 تاغص.نرلا صتقاباضّءلا سكعيف [| 4 : 1 ١

 كلذ زاتائَسن دضلاور الا || معقيلا لام نم فورعملاب لك ايلذاريقف ناك ن هو هلو ىفد هات نع مدن أن ب انريسح أ, لاف ةيلع
 ةاليةماو ةجمزلا تافحملا ةيلغل لاعذ فورعملاب كاذ لك أ ىنعم فلولا اذ هولثاقفلّتخاو هنملك اا مفهملءءاضقالو فارسا

 انخص كلذلاتنمرك ذ هسئمسلب الو عباصالا ف ارط اب هماعط نملك اينأ مهضعب
 م : . راشد نا

 هلباناةرانو ىلعالاكب را ناك ناولرع ناش ا نو تريح لوزا ا انث لاقدجأوأ انث لاق

 يان رانا نوري || ا ع ل
 نشنلا تاع دوم تلاقراتلا نيدج[انت لاه نيسان دمت اسدص هلامرك دنلوب سا.ءنبا عع«نعىدسلان عن امقس

 لوغبف ناطيشلاوىوهلا تك اطلس

 داقئنالتنناط كلاوتعسللاو: ىلا فورعلاب لك ا.اذاريةذ تاكن مو فغغتسلفاسنغ ناكنموىدسسلا نع طامسأ اك لاق لضغم

 ماهلاوأ فاجر طايل ى؟ 0 1 هقنيلك 3 مينيلا لام كو نما 0ك موف نع ديل مديلالامىلو نءاينغناكن غلوب

 اندلاوهناب ةءاتنخاب - نانو ةمعش 1ك لاقةرا عنب رح اك لاف ىثملا نبا ا رع سلب الو لك الاف فرم بالدعد اصاب
 - 2 0 ى- .٠ .٠ . هي » ى.اإ « ء.مل : ع 0 1 56 0 5 5
 لح وزر عدلا ا اهاعح اهمفامو ىح<ي نب ن سما انئدص ةوسنأف هنم لاك» الو معدي عم كدب مهلا لامىةم ءنع# راع نع
 نميرغت لا ةدخوملا تارا دعا: | هدب عم كدب عضتالاف ةمركعوءاطعنعران» دن ورع نعةنييعنب !انريخأ لاق قازرلا دبعانر مدس لاق
 لاف نمرك ذ ةروعلاىراوام سلي وهعوجد_سام لك ابن كلذ ف فورعملال ينو رخ 1 لاقو

 دراراب ل قةتازاتدع انالفىتانار ري | دبع انث لافراشبتبا اسد ةووعااعراوو حوال ادساو دااو وال الو تاك لا ساد يبل
 61ش س لسر مءاسدت قحلا لاحلاوناكلا سلي فورعملا سل لاقي ناك لاق مهاربانعةريغمنعتابغسس انث لاق نح رلا |
 01 10 1 سم ا د م حت ب بتتت

 سفن لكتادراولار قس م ىحمه وءوكشو مه وهتءاغوه يعلق مانا رداسدلا لعد ىأ متاقىذلاب وم «رهايلا عساي تانيبلاب قا تادراو
 هللاب هواش نوك هلأ هٌؤانف ناكن موباسالاب هتاءح نوكيبابسالاب هنوم ناك نفتومنءاهلدب الوهننا ىفءام ال نودعتسم مهلك ت وملاةةئاذ
 ىلعاو رثصت ناو ضارتعالاو راك_:الاوةمالملا اوةسغلاب اريثك ىذأ ءاب لال -هأنمؤرهاظلا معلا لهأ نمنعم«نلو ريك الاداهملاب نولسمتل

 نيءلاطلا نماريثك ناف مهتيعتدانز ١



١# 

 فنا) رد تاور نلمزعلا ولو تضاريس صاف مزعلا لور و مأ نمىأر ومالا مْرع نمل ذ نافءاوساستهئلاباوةثتو نسل اهحن -« نو <«

 قاد ىف نو ركشغتي ومب ونج ىل_عواذوعقوامايقهنلا نورك ذينيذ|!بابلالا والت انةالراهنلاو بلل !فالتحاو ضرالاوتاوبعسلا قادت

 راصت ؟نمنيملاظللامودسس زخ ادقئرانلا لحتدت نم كنااننثر رانلا باذعانةف كئاحس (11) الط ابازهت اح امان : رضرالاو تاوجسلا

 ناع اال ىدانب ايدانمانغمءانناانب و

 رغغافانب راذم اف مل رباونمآ نأ
 انفوتو انتائيسانع :عرغكو انيوفذانل
 انتدعوام انت .اوانب رراربالا عم

 ةماسقلاموب اًنرْتالو كرو
 مواباسلا داعملا فلخ الكا

 منم لماع عسي ةالفأ امر

 ضمني ةةاوأرك ذنم
 مهزابدد ساو رخآواو اوزساه نذل

 اواةةواولت او ىل سس ىف اوذوأو
 مهلخدالو مهتاثرس مهنعترغك ال

 راسمنالا امتع نمىرسحت تانج

 انث "لاق مسمن د اولا انك لاف لهس نب ىلع انيرص هون مهاربا نءةريغم نعىر و ثلا انريخأ

 هللبق هدب عمودي لاقاريقف ناك اذا فورعملاب هلحسصأ ام منرلاىلاونعلوعكم ل ئسلاة دبعمولأ
 امن لاق بسب + ركولا يدع الف هسسفتلالام هلام ع نمد نأ اماف هبامث نم سلب لاق ةرسكلاف

 ةروعلاىراو وعول ادساملاف فورعملاب لك الف هلوق ىف مهارا نعةريغم نعنامغس نع تالا

 هتيشاملسرنزم”وهر لك ؟فورعملا ,4ذ لب نور خ 7 لاقو لاك او ناكلا سومل س دل هنااما

 كلذلاتنمرك ذ ضرقلا هحوىلءالاامهنمئثذ نأ هلسلفةضغلاو بهذاااماف الذ ىلعمامشي
 لاق لمت ن' مساع أ نءىرهُرلا ن ءعرمع مايريد لاق كاز رلادبعانربدخأ لاق بك نب نسما ُق 00

 سامع !لا فاه مسيصن نأ هنذآتس وهوماتن لا اومأ ىرخت ىف نا لاّتف سابعنب!ىلا لحرعاح

 تسل لاق ىلبلاقاهضايح طلت تسلا لاق ىلبلاقاهاب رحأن تسل لاقىلب :لاقامتلاذ جست تسلا

 لاك ىك<كنبنسإلا اًنثدع اهنبلز مىنعباهلسر نمسماقلاق ىلب لاقاهدو رو مولاهلع طرغت

 نب اىلا ىبا ١ 1ع متساقلا نعرسس نب ىصي نعىروثلا انريخ لاق قاز رلادمعانرمخأ

 لاقامابلأ !نملح اذار قف ًاوىلب اىفخم ان اول الوالي ؛امسهلا ناواماتأ !ىرخ فنا لاّعُذف سامع

 ىكهانالو لسنب رمضمريغب رشافاهماع قتسستواهضو> طولت واهار 00 ْ

 نءو هب الاهذهىفةيلاعلاى أ نعدواد انث لاقياهولادع انث لاق ىنث ما ند بلملا

 نبا. انثارع ةرعلاولسرلا لضف نملاق فورعملاب لك ًايلفاريف ناك ع نمو ف ةعت فاس ناك

 ةيشاملا لسر نملك ا.لاق من. ؟لالامىلاوىفةمااعلا فأن عدواد لاق ىلعالا دبع ا 10 املا

 ينص مهلاو مآ مهمل امم ”ءفداذاق لاق هنأ ىرتالا لاقولاملان مك اواو اعماق علا نم

 نأ مقيلاىلو صخر لاق ةيلاعلا أ نع عسب ءةرنعدواد تع:»لاق س ردانا انث لاق كاما

 الآ مهلاومأ مهلا ة«ذداذاف ارد مدرت نأ د.الف ةضغلاوبهذلاام ًاوةركل !نملك انولسرلا ماتدصا

 نع فوءانريسخأ لاق يده انث لاق مهاربانب بوعي "م ادص عقدين أن مد: اللاق هنأ ىرت |

 نأاحات<# مهدحأ ناك اذا مهل صخر 0 .ثاملاولنلا لاخدا ا او بملأ |

 هرنف يشل نعاني باني لا مسه د لاقبوقعي مرج لسرلا ماينصا

 لرلا نمباصأو ونيللا نمي هرشورملا نملك ا ريقفناك اذالاق فورعملا,لك ًاملفا ا سو

 فو رمل ل 1 اي ةقنأك نموةدانقن علام سس انك لاقدز نر ام لآ دان / مما اني دع

 نس« رفع هللاو هنبا دع نمار أوو

 او رغكن يذلا بلة: نرخ رغب الباوثلا

 منهج مهاوار يلق عاتمدالبلا ىف

 اوقتانيذإا نكل داهملاسب و
 اهتح نمىرك تانج مهل ممر
 هللادنع نمالزت اههفنمدلاخر اهنالا

 نهد او رار الل ريخ هنيادنعامو

 لزنأ اموهنلاب نمْؤد نم باتكلالهأ
 || هننزيع كاملا لزئ أ امو جلا

 الملق انت هلئأ تانآ اب نورت ال

 ا درحأ م ءاكئوأ

 : اونمآنيذل اهيا باسملا عب رس

 اوقتاواواعبارو اورباصو اوريدا
 اررالات ار ةلا(نوحملفت جيلعلهلا

 دال يغدر رخو ور عولأ ةلامالاب

 نع راسا وا و

 ع١

 لسويلعمنلا لس نلا ين راصنالانمهرحف منذ كاد ةموثبانوةءافرتبت باثمعتااذلر 5ك ذ

 قنناريغنمفو رعملابلك انت لاق هلام نمل لكاس ى رح ف متي نأ نانا هللا ىنايلاقف

 ه.قسو هحالص ىلعهيلو موقيف لذفلا نم طئاخملا كنوكيرمتملا ناكو ارقو هلام نمْذدقنالو هلاسع كلام

 نمبيصرفا. منو مواهجالعىلب وأاهحالص ىلعهبلو موةيفةيسشاملا لن وكتوأ هنركنم بيصبف
 نع تئدص هكلهت_سنأ هلسلفلاملالوسأو لاملاناقرامافاهاسرواه-_ضراوعواهزازح
 هلوقفلوق لاقل تعمم لاق ناملس ن .ديبعانرمخأ لوقد داعمأب , 1 تعج لاق حب رغلا ننرملا

 ىغف اًض رد هلامنمذخأ نافمدا+ناة مدحو ةبادأا بوكر ىنع فو رعملاب لك املفاريقف تاك ن مو

 ناكاذالاملا عج نملك اءنأ هلمهتمنورخ 1لاقواش هلام نم لك اننأ هلس لو هيدٌؤب نأهماعف

 ساممنلا ودهاعنءا وفلحو ش نو

 لك كلذك و ناوكحذ ئانسع

 د_ها< ئءاري_ةءارلاهيقرركتام
 اولتقو تآ ارقلاعبج ىفشاقنلاو

 ن.اًارقو فاخو ىلعوةزجاؤلتاوو

 ادد_ثماوأ_ةؤو صاع نءاو ريثكا

 كك سا ءسالّةالاب ناك ث.>الربدب دست! ابنو وقاملا سد و .ة1لانونلاب كنر *+:الاغف اول ةواوأت اكو نووانلا

 َج ضرالاو رهشأ لصولاون ذإا مهوأ نيذلا ىت 5 ارب دعت دما ىلءاعفر وامصناهن ادسموأ ةقص نذلا لامم>ال جب ٍبابلالافوتؤلا

 هراصنأ ط هتيزخأ ه راذلابقعتم سيتعتلا انو“ لوقلاةالاواممظعت كلناعءادتبالل ج الطاءانب رتولوقي ىأ فوذحنا قون

 ب بببببباسبيبيبيبب”ببيببيييببببببب-اب

 ! لاقفاز رلاد ,عانربخأ الاف ىحينبنسالا (ناص ةروعااىراو وع و+لاد ام فورعملا نك-لو

 د توجو واج جس



 فططعللوتب دال 0 راراالار ةاا اذائأاتم ل فولت امل ل .الادب زاراركت انيرةماكنالموأ لسولاو 3 تان

 هليادنع. نءردصموأ هالوعءاباوت تال ز ر راهمالاو و ضعنن 0 مجم طعتقالاو م زاعتلاذاغقال 3 نأ ه داعنملا ُْط .ةمايقلا مول

 يا ا رارذلل ظ هللادنج نم (111) ٠ داهملا ُّط منهج عاتمكلذوأ عام مهلرب دقت دقتل!نالذو داللا ٠ ناوثلا َط

 ا يمل

 انث لاقس ركحنا انه كلذلانمرك ذ «لعءاضقالو لاملا ىلع نأ ناو كل ذل

 نب 'رعلئسلاة دمت تب ” ماعلا ءاعيجتعسر واهس ني عال ملا ردا آن عجب ص نب لبعوءأ

 لكأ ايلفا ريسةذ ناك ناو ف غم" _ىدلف اهشغ تاك الاف متبل 006 يملا نهرا

 نء العنب دمتن عب ولأ نب ىحانربس+ اف بهو نب انريخأ لاف سنون رود فو رعلاب

 .ذغ ناك ن م مثلا ىلولل_<يامرمالا لول ل < لوني ناك ناطإلتا نب عشا هنأ نع مل_بأنيدي ز َر

 لاق ميه 6 ل مهار ,!نب بوعد 7 فو رعملاب لك ا.لذارعةف ناكر هو فقعتسلف

 طاممردخع ُّط ال.اةرخ لاخي

 ريسفتلاو هنوملعت 5 بانا

 ريرق:ىف م ةكلا لاط ن1 هنا

 وهام ىلاداعماك-الاو صدا

 ناتكللا اذه نم ىلصالا ضرغلا

 رارسالاو ولَءلا بذجو هوم ركسلا

 ءاب ريك! اوديو ْلا ىلع لدي امرك ذب
 ماتدااذالاق فورعملاب لك ايلف اريقف ناك نمو و3 ىف حاب ر أ نب ءاطعن ع ةمطع نم لضفلا اب ريخأ

 هاون ىد امد لاق د. جنا ايثاص ه.اءءانتالت كلذدع ! رمان ان فورعملاب لك الف

 ىلاعتو كرام هتلارك ذالاىرصملا نسم اوةمركع نءىوتلاد زبن عدقاونب نيسحلا انث لاق
 | هللا قد, تأ كلذ فورعمو فورعملاب لك .افارية ناك نمو فقع: :سيافامنغ تاك هلاعفىاتملالام

 ىلوىلءءاضق ىربالناك هنأ مههاربان ترو صنم وو رع رع ماكل لاقدصناا أي رص همن ىف

 نعوم عهرباسخم ع نءر ودم ع نعروخ 1 لاود.ح نبا انيئادص يان :وهو لك اذا مقبلا

 رفعح ندمخ انث لاق ىنالازءا 0 0 .!ءءاضقاللا ىدولا ف فورعملاب لك ايلف ردا

 اذالاق فورعملاب لك ا.لفا ريف ناك نمو ل لا مهاربا نعروصنم نعةمعش اَْن لاق
 لا عس 1 لاف عد ررنيدي زب كا لاق دن رمش نم فورعملاب لك أمم دنا كوهمذ ل

 00000 نم ةمسعط ل لا صفورءملابلك أ 0 ا ا

 لافىرمهيلا نسا نعرانب دن ورع نعش نب اانريخلأ لاق قازرلا دبعانريحخ أ لاق ىبحي نب نسما

 لاف لدلَو هز.هاب , راضتنك امفلاقدي ر فاق نعل :ىرخ ف ثارلسو هيلع هللا ىلسد بأ لإ ل>رلاه

 : انريح أ لاق نيك نب نس للا دع هلاع كلام قاوالوالاملث تمريغ فورعملاب لاق هلامز مسيماقأ

 || هلة مىرصملا نسا نعىسومن رعب زلا نع عنيد لأ نبع نءىروثلاانريخأ لاق دارو

 1 عمودي ع١ ذدلاق هنأ ءاطتع نع عدت لأ ”ن انع عءىدن ءنرع مداعوأ انك لافور عنب دس انثدص

 ؟ حاص ىث لاقزيسحلا ان لالا ازرياض هل ةردتو ::ةمدخر دقكو مهعملك ايف مهيدبأ

 ا رعملاب لك اجا < تاك اذارهآيلاىلاو تااف ةشناع نع بأن عةور عنب ما ثهنع ع رحم |نع

 8 ما هللال وذ ن 6 نايلي اطل حل لاف سوت مدع هلامعه-مايقل

 تاك تاون 5ك ىغت سانالاق فورعل اب لك .!ذاريق ناك ع نموفغعتسافامنغ تاك ن ل

 تاو هنمذواك اناس *لك اناهانا ٠ .ظفحو مهلاومأ ىلعهمايقل مهعمددب لكأ لاف قورغملاب لك الريق

 فورهملا,لاةنملوقد .اوصلا: كلذ ىفلاو ةالاىلوأو رغع بأ لاق «ايشدتم لكان اومذع فك ىنهتسا

 ةرورمذلا دنع رم:لا لامك ؟فورعملاب لك ايلذاريقف ناكنمو هلوق ىفىلاعتو كرابتهتلا هانعىذلا
 نوعمج < ع+ انا ثا ذواهك أ هلزئاجريغفهجولا نإ ذريغاماف هنم ضارشةسالاهحو ىلع«.لا ةجاحلاو
 ريغ ناكو هكلامريغ هنأ مهنماءاجا ناك لف هت صعماب ةلاالاء عتب لام نم كل ءالممقيلا ىلاو نا ىلع

 ىدعت ن ا. ء نا تس 0 راكردموأ لاملا برناك اش هريغد لام كلمت ند الزت اح
 ليي ل ميلا ىلاوناكو عسبملان معانا هيلعدكت انسان اهنا هذ هريسغوأ لك ايدك -اهتساف

 ناو هريس غل .دس هل دسةنملك ا نممزلبا_هف.مكح كالذكتن اك همهم ” لام كإءالهنا ىف هريغ ٠

 ىب ريا ةشئاعل تلق رع ثنا نع
 ىلصهلل'لوسر نمثد ًارام معاي

 متلاطأو تاكرف قلبو ءبلعمللا ْ

 ىليل ىف ىلا آب. هسمأ لكتلاق

 مدلج ودا - يتاح دف

 نأ كالله شن ءاعاب لاق مت ىداع

 تاق ىرةدادع ىلدالا ىذا

 كب رق بحال ىناهللا لوس راب

 ماقفكل تنذأدق كاوهبحأو

 ل ذيت تيبلافامن رو
 ًارقف ىلصت ماق متءاملابصن مرككد

 علب د ىكيد :لسعحو نار هلام

 20 ساحمت هيوةحع ومدللا

 هردب ةرم ىكم للعدو. اع" او ١

 لقهعو مدت ارى لف

 ةالمر ا

 لوسراب هللا جذ ىبكع م , هأ ارذوادعلا

 مدقت امثل هلنار قلم 0 ”امهليا

 الف'لال.اب لاقفرخان امو كسنذ نم

 ىامو لاق مئار وك ش'ديعنوك 5

 هليالاهذهىف ىلعهللالزنأ دقو ى دا

 مثضرالاوتاوعملا قل ىف نا

 اهيفركشتي لواهأرق نالي ولا
و هيلعهللاىلص ىنلانأ ىلع رعو

 مس

 21 مم كلوش ل الا ٠ َْن مماقاذا ني

نا لود ءا_وسلاىلار م 1
 اقل ف

: 
 فرك ذهن' ٍلءاو ضرالاو تاو ىاحدم 1

لدةينا ؟دعراىلا ضرالاوتاوءملا قات ىفناةرقيلاةر وس ) عبار -_ (ررحنإ) تا
 ري :ةاانههولل :ا

تسادع فراعلا نا ىلءا متت لوالا ة0ااثل ا ىلعاهنم
تسالا هللهكمل لئالدلا ىل.1 د: نم هلدءالتفر ما لاك_

 اذاةريضملا نات لولدملا ةفرعمىف قارغ

سياعت علا هلوقبةراشالادمل اورخ او هقيد#ت عنتما را قرحاذا هءااكرخ ىلاتاذتلالا اماعرسعلوقعمرىلا كتذدلا
 يتعبك 

 سس س2 سس سس مصل صح خو لاح احس ام ١ معسل ع محصل عاهل نسم محل جس مخ و , منسم مق 72 فس مم صصص مع صخس رجح دع وجسم ع حصص عم س نم جم عر



 و ضل نوي يرلاو جد فن نيش يس مب .٠ : نيكس ١ نشيل واول ةقاوينا فشل امو '
 "ىلا 7 0

 امنالتي : راسا للا عرامتقالا مقومات اد>ولا سدة ىداووهو: مهنئا ىلا م مب ثاصو نيالا ني مدل

لو الهروسلا كل: ىلاقا_ءاورسسأ هن اةمافعل اهم سفنلا لا ةئئاورثك
 لح ١ رس س

 ىوالق نوكي مالا لوأ ىفبلورهاطأ
 سلا قاب واب انوكيلاملا ل5 (7)

 ئاطوركذتمهلالا لئالددعب مكانه دقري
 هردوبعلا ف

 رئاغو ثا الاب ثو. ك, نأ ىهو

 هلوةفندرلا عمنانملاب و ناكر الا

 ةيدوبعيلا ةراشا نورك ذب نيذلا

 ىلا امانق هلوقو ناّسالا

 : أ هءاعضرقتس دامىلا هت>احرنعهماع ضار ارهتسالا هلاكميلاةدساحلا دنع ١ ضارّشتسالا هنا ىفهقراف

 || ميتيلاىلاو لك أ عضوملااذهف فورعملاب ىنعامنا لاق نملوقل ىنعمالوهتهصم«سبفاعاجق ناكذا

 [| همم هبسعل زر اتش ىلاو ناله يعسو ]ىلع ضابّتعالا سو ىلعيسلعمماسشل م يلا لامن م

 ,هىرتشد امو ءارحالا نمهزبغ هلرحات سك ةمولعمةرحاب كلذ ىل حاتم مم ديلا ناك انعم مد ءهلإ 7

 ناك نءو هلوٌةب لِدْدَد» 0 ذىلاعت هنباناكو كلذك كلذ ناك اذاوأريقف اولا ناك شفع مئ نم 2 ' 1 1 1 0/1

 نم 4نذأن 1 نذأ اغا مينرلا لام لك أ تااص فورغلابلع |.لفاريّةف ناك مو فشع سلفا 0

 0 ماج الانممهسغنأ اورحو: نأ اوال ىتلا لام ات ناكوةحاحلاور ملا لاح ىفهئالو

 لا اومأ نم منهل خيب ىذلا علا ناارواعمناكر فلا ار كلنا وسع اونا

 ا لاح نودلا- ىف <. فكل ذهل حب ًاىذلا ىنعملاربغمهلاو ألك ىف مسهماش 0

 لق نأ ًالاهذ مالالد:سا ضرعلاهحو ريغ ىلعهسبلا «ةاحدنعهعتب لام لك ارسل ا ىلوأن ّْ

 كناهربا هى ل5 قالا نان وزعلاب لكاملفاريسقف ناك نم وهلوقلد 0 1 را هر .ةو هنبارك ذرمك .

 هلك اب كتذلأ لل مق لكي هلتذأ هلا نال لاق نا متي لام كلامريس هنا تلع دقو هلي وان اذكار ا 2 72
 نيا اًولاتإاعدقو فورعملا كل ذامو هل ل5 فورعملاب « هاك اءنآو شو ط رمش لاق ناو طرمشت م ١ اًعلاعم همر

 كلذ عماصإ أ مهللاقب واغل بواضرق هلك ا وهثلذ ا نيغلامللا نم مه دعب نمو نيءباتلاوهراصصلا رم نسم 8

 مهتحاحدنعوهلاو ءآنماولك ا. نأ مهلاو مآ ةالولا همن اعملاو نيناحا نم مهلاوم ؟قوبلع كوللت تأرأ ا 7 91 4
 مهلاهومتح اة ىاتملا لاوم 1قكلذ تلقا أهم مهمامق نم ض است ءالاالّصر ةلاهءدو ريغ لءدرلا 1 0

 0 5 مهل كلذ س ءااولاق ناوّدَخ 1 و 0 اوف ناف | 1 3 9

 اقاو هزلاالاا يس مهدح ف اولوةب نلف مهريغلاومأ ةالو مهن ىدحاو مهتالو حو ىاتيلالاومأو || ايدل م لاو لع عاملضالا
 وحن هبلاهتجا دع هلام لك انآ هلامىل نا لهل عروعسلا نعكل ذك نول و هلئموخ الا || لواشكر دورك عل

 ! تعداد ءهل وق ]د وأن علا ف 78+ .تاعملاو نيناحلا اومآ : ع مهاتلاو-[| هز” يح ثق كو ا ا

 00 و فو اب مرسوم (ميطورد بار| تككرتوتاف تتسلل
 مهلا 00و[ ماسلا ىلعام ريما مهلعاوذ دهشاف مول اوه ىاتملاىف ىلا 0 امو ياقاَعلا

 سابعئبا نع هس :آنعفأ ى لاف ىنبع ىتث لاق أ د لاودعسنٍد مت 7 < || وو دومقلا سرعت ا اًضلتسم

 همك ةوهشلابهنلاهعفد اذ هلامصتملاىلا عقداذا لود مهلع ودهشاةوهلاوم امهلا متعفداذاه هلو || نو ركش وو ةيصو

 ناكرالاوح راو ارث 3 دوب
 بلغأ ىف نوركاذ م- منا دارملاو

 مسوهبلعهلبا ىل و98 لاف ئمهلاوسأ

 ةدها ضاي ريف عرب نأ بحأ نم

 00 الو ان كو) ةرترسراتقلوتلا ق فتش امر ترك دعو
 انك لاف نيس! نيد شاع يهاب لارمعق < ءرتلاىلاويهدهتدنيذإ دوهشلانم || رعدمو ناتملال عىلا

 ----- ديه لوي ابيسحمهقئاي قكوىدسلا نع لدعم تدحالا سريعا 9 تلات اوت لو اسما, قكوىدسلا ع طاسأ انت لاقلضفم يدحأ أ ا د وسبا
 نءسسحماو رعلاو ءالا» ن هب عن نب دوبسالا ن نمو الب رعأ 000 ىدمع لولا امتاو ءامسالا مد مءوةوق

 7-1590 امينا
 ندلاولا كلرتاممب صن لاسرال ) هوتي يح ير تن 7 ا حم نورك لاك هتلاؤ نوركشتيو

 كلذ. ىنعب (اضورغما صن ثكوأ هّمعلتأا توق ر 2 "اوت ادلاولا لو م باص 'ءاسنللو نون رقالاو 2 2 ١

 0 اتت م تنال 0 ا و ها عب 9 - الو لفت
 ةلعادلال هات الح نمحارتد 2 2 امدهتا رك. لاير 2 واع ةسحأو# كور 2و صح ءريثقو ءكدجت

 سمسم سس سسسمو تسسلم مساس مسلما تشع

 ار لالوتسالا نهر سسلا 43
 3 تعت بع هعوفو ئ ىيذ لادا لع | 000 انمار تلاع صبرى فلا اشدع اكتانالاتودروك# كو واؤاع || كل ا

: 
 ْ رمعم قركفلاوءادغىلع هراعتتاب وهب وحو ىلع 1 كمآ واهعل ايضا 7-2 د ل )ارتست انو هلماممل

 1 | وا دخو وص نمدءاللو وح وسو ءاهلةملتملاو حسم هج وىلع تام ا بت زر كسلا او فك كريغَو ةلاختا فو نك ناقول لا
 وسد 2 الل' ع هناك 1 [نهياالا“  ةملولا طحالوا مسةط 2 سعتلاو# ده اح هوَ توكتقو 57 تقعلا 0 نعءرامعى رولا



4 

١ 

 نداءملاو لاب اوراصلانماهلءامعم ضرالاىلاو وخل اورمّهلاو بدلا نماجقام عمتاومملا اه-هتاوولخ ىف نا هتكسل اعدت 5 7

 اهدجومالااهلمصاغتب طبل دا قو دا موك كلذ نم لك تي رلوعقاعتاصوا راهل ناالوأ فرعن اوبل او كلا
 تاءوتصملا هذه مم هما ثم نع زج < )ا 12( قادس سوس مصل: تا مودع ءوتسم اذه لاوحأ ساةاذا الط ارازهتملدامل وحق

 امص نوت رقالاو نادللاولا لام تيص' ل روت الاوتا# لاو ء داق نعّرمع م

 ع ةياوه بع مأ قكثلر لاق ةمركت نعي وح نبا نع حا ح عى لاق نيسملا امث لاو مسالا

 رضع دوك ف الإ واهدحو و زهدحلأ ناكواضتالا نم هودي و سس واوتبلعتو

 ىك:ئالوالكل م <الواسرف ةبكرل لبا لونسرأ ءاه دلو معلاعفثر ول لق هتتاو كور وو زيؤو

 -7“ بلص ء أ تادااوإ 38 امتدت ل رلإ تلؤؤق تستكت الواهما بسك اودعإ

 أ لاقلاف هوت اير يأ لأ سأل عدصا اضو رغماسمتربكو كأم لقامم نول رالاو تا داو“ 27 1

 3 الا م رش !ل١قررت عام همي دااولا لونا بيضت لا ادرلا ةوق قدرنا

 ا 32 هسا ' لاح رلآ ادعت وم لوام هل را لَكَ ارك دنا 5 ناو ربغسصلاٌن ررالوّسو ريكا ناكو

 ١ ركب آلت عَت وه واضورعم 7 0 لاقا :طورغمأ 4 ءربصا : هلوق ىلاتون رمالاوتادلاولا

 |١ محك مسما 57 ءاريصت هلق ناك ناو لوا حا واع” ى لعكل لئاَعلا لو عكر د ملا ير ورمل
 ىدءع لا 2 اًصرْغوصا ر رماد ]و َعَداَض در امهرد قى رك لاقت الءص رك

 نيكاسم او ءاتيلاويرملااولوأ ةم-ةلارض-اذاو) هلوق لام فل وعلو ةضوبقم ةبهوشرد
 هذه قلع واَدلا لصأ فاخارفعجولا لاق ( اةورعم وق مسهل اول ةوءنم مه وقؤ زو

 لاق ببر كولأ انيادص كلذ لاق نمركذ موه مهضعبلاقفحوسنممأ يو لعهتك الا

 هع ممول سايعئ,! نع ةمركع نع كسلا نعنامغس نع نائبا اَنث |

 ناءةسنع و صال م لاق بي ر كولأ اي الا ىنرعلااولوأ ةئ-ةلار ضحاذاو وق ىعت

 تامعس نع ناميتبا انث لاس ركونأ انثدص ةمكح ى شالا ىعشسلاو مهارأ نعةريغم نع

 لاقت ؛ ركوثأ 0 ناري اله سمع 21 تيط اه سار لان سلس
 ىاج لاو فرعا وو ععدلا ارمداذاو وق قدها_<# نع عين أ نإ نعناغس نعى عملا مس

 انث لاف ببر كوأ (نشدص هش هيتااف ارباع ل يت ان نيكاسمل او
 نإ د ص ةحبو سني تسإ مك ىطالاف ىعلاو ممسهارا ضرع ا

 لاق قاررلا ديعانر هس لاق ىحين نسم ا او ناضس نع نجلا د بعت حي انث لاقراشي |
 ير :اهنتئاطام ثاريملا ل هأ ىلعت جاو ىهلاف د سهاج نع عيب أن ا نعىر ه١

 نعل ثس هزأ ريم مس نحر مشا : ولأ مريس لاةريده ان لير ند ودع

 لاّف انورممالوت مهل اوفو غومنس مهوتورا عنيك دلو يالا وف رشا وأ ةمارتحاةوهوق
 ْثَو ىذلاو ٌت رالع أوس ” الاونر امهدحأ نال ءكوامهولاه سانلا اه نواهتيإ ب الاءزهدعس

 ىشو اهو رعمال اوف مهل لو وع تأرماىذااو هرب الى ذإاو لاق مويطغي لاق مهقزر نأ س أ ىذفاوه

 مارب نعتريتمانر يشأ لا يشه .انث لاق هاا د يوتعنىندص ةشودا اا
 ديعس انث لاقديزب انث لاقالعمررر شب اًنئدص ةنوسع تساو ةمكحىهلاةوكل ذو:
 نيل انث لاقسساقلا ان رص اودمواول 2 سانلا نك ودام ىشلاق سلا نع فرطم نع

 مالا اشاد ةدنوسع تسلوةمك ع ىشالا/نسلاور وصئتماريستخأ لا مه امك لاه

 ىه لاق سايعئب ع نع مسمن 31 هلا نعجبانخا نع ماوعلا يدع ام : انك لاق

 د ها نع حب ىف ىنأ نب! نعى سنع نمت معماعولأ يك لاق ورعئردج ئكدص !ملمعت عاق | ْ
 سس اسس

 !ىلص دعو ضرالا لشأ لجل ثم مولا ف ء-ر اوك له« تأ

 الو رصرعالو رهوح سبل هنا <.ذ 0 ْ

١ 

7 
| 
/ 

 ةوجو ريح ىفالو فلومالوءببت سم
 ا عك هر ىأ كئاصس لوف
 رشاوطا ةيسانم ع نمل. ىلال

 قارغت الا نم ملاذا ع رصارعالاو
 ازهلالاط دس ةماعلا راك َّى

 تاون ءةر 2 لو 5 ١

 سس ً هعواو َتاَم تملا

 تاكرالاو منا [طلارةطاخ 7 0 ىلا

 ضرالاوتاوم لا قا ملا عرضتبقأ 1
 ح رعا هرصامع ارو نممصل<ن

 ةركناذدع عنو ضرألا مدي

 تاوهسلا مزاعم ىلا ها صول راذلا

 رك ذم ااا باد عاف فوق كأ دو
 هلو رالا نم الع سسألا تنس

 دورا للدم نسئااس ر

 هريت نار

 ”لردأ نم مومالك فوز ةدف فوق
 لسوت مع لردأ دمه ناضلا , 50

 هت ى'ءوؤ © | #لا نمي

 هبا ىبص دمعت ناعالا ,لآسامل

 انعوبمانئااس ره اوق كلو 2

 مظتلا هو تاسادهق, الآ ايدام

 هدسو ىلع تأ لاو تاماكلا هذه
 «مالر ارسأب ٍلعأ هللاو او عورف قل

 اميين سوءيلعهننا ىلص ىلا ن<
 ءسأر عفرذا «ءارف ىلع قسم لح
 لائمءا_دلا ىلا وم .وكلاىلار اعنف

 رفا مهللا اًعلاعواب ركل نأ دهس
 هّنباى بس ءدعو هر عع هللا هلئارظتف

 بس نو ىلع قولضةثال لسوعلع

 لم مول لك ىف هلع فرب ناك هناف تم
 ناك امتاواولات ٌصرالا له لع

 وهىرذأا هبا رمأ قر كغتلا كلذ

 ىلعرد الاو_-نال#اعلال

 وأ قول نع هلأ ىلع قايللا اع ىلاءراما اذهوركس كه ءداسعأل سومر ءلعهلز

 الطا ولاسنا هر فارم داحراص ىرتس ممهل ا هيذوععم هياش م طعل هيك مدظعتبا نمبرّصاو فتم وقال وسب ضرالاوتاوملادلا ْ

 قاعتهَنلا لعب ام لكن أ ىلع ليلدءف ةرتعم ا تلاق لطابلل وأ لطا.ءلاب ىأ ضفادخلا رند لبقو لاذ ! ىبعوأ الط يال ىأر شما ىلعبمأ ٠
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 نا هرممأو اا 0 :الدإاىلعراطتقالا عقوامناوةيث ادح ولا سدو ىداو وهوة ىلا مهب تاصونيتللانيدم :

 هل لمعلا ناليابلالا لوالتان؟الةروسلاهذهىفونول ةءن موةلتار'الؤروسلا كإ:ىفلاقأ اىاورسسأ هلا ةمافءىلا اهنمس ملا لاقت 0 _ 1

 ةهردوبعلا ف ئاطوركذتمهلالا لئالددعب كلانهصدقريس غلا ىقاب وابا نوكي لاخلا ل5 ( 1 +ع) قوالع ءنوكي مالا لوأ ىف فك ورهاطظ

 رئا.سو تاسالاب تونى

 هلوةذنجرلا عمناذجلاب وناكرالا

 ةيدومعللا ةراشا نورك ذي نيذإا

 ىل_ءوادوعقو امانق هلوقو ناسالا

 1 أ هءاعضرقتسامىلا هتاحدنعهبلعضارغت :سالا هلاك هيلا داخل ل عم رصارعهتسالا هنا ىفهقراف

 ْ متيلاىلاو لكأ عد ١ عضوملااذهىفورعملاب ىنعامالاق نملوقل ىنعمالوهتهطصم+سيفاعاعق ناك ذا

 تي نزلا تا رتل لاو نال هرعسو ه] عىلع ضايتءالا حو ىلعهلعهمامقل م .ةيلا لامن م

 .هلىرتشد اموءارحالا نمهزيغ هلوحات سناك ةمولعمةرحاب كلذىلااحاتحت مم ديلا ناك اذاهروماي ماسلا

 نأك ع ندو هاوشب لدن ترك ةلاعت هنا ناكر كلذك كلذ ناك اذار ةفوىاولا تاكا نهبدصأ نم ىأرخا لاس عنو م فوه مج 6

 نم هلنذأن 1 نذأ اغا .لالام لك أ اثات ع فورعملاب لك [.لفاريشف ناكن مو فمع: _سلفامغع ىلا ةراسا سلا ل تكامل
 1 ماتت نمرهشلا سو نأة اوال ىتلا لاما تناكوتحاهلاو تشل لال دل 0

 مس وهيل عهنلا ىلص لاهاك مهلاو د

 ةنجلا ضار رف عنرب نأ بحأ نم

 رك ذاابد ١ رالف 5و هللارك ذرتك.اف

 لاحىف نولصنىأ ةالصلا انهه

 دوعسقلا لاس ففاوزحي نافمارقلا
 اذهوداغعالالا- قفاوررعن اف
 بيترت قيفاشلا ل هت قفار

 لاومأ نم ١ 1م ىذا سلا ناابوامناكر هفلا الو ىنغلاحامم صوم خريس ةءارحالاولا

 نمانلقام أ نمو لاح نودلاحىف <. .فكلذمول حبا ىذلا ىف مءملاريسغ غوسهولاو لك ىف مهماتنأ

 هلل بق هنأ ًالاهذ مالالرتسا ضرقلاهحو ريغ ىلعهسيلا هتجاح دنغ همني لاملك امثلاىلوانا مز

 كناهربا هلل .ةاللاف ناف فوزعملاب لكام اذاريةف ناك ع نمو هلو لد وت تلق ىذلا نا ىلع عم مآ

 هلك اب هلت ذأ هل لمق هلك اب هلتذئهّنلا ناللاق ناف متن لام كلامريسغهناتلعدقو هلي وان اتا

 نيا“ اًولاتاعدقو فورءملاكذامو هلل“ ةفورعملاب هاك انو هو ط رمش لاق ناؤ ط مشب مأ اقلام

 كلذ ذعماصرأ مهللاقي واغاسواضرقهلك ًاوهثاإذ نا نيغلا+لا ن همه داعل نمو نيءباتلاوةراصعلا عرم

 مهتحامدنعوولا اومآنم اولكا. نأ مهلاو مآ ةالولا همن اعملاو نيناحا نم موهلا اوم ىف وهلع ىلوملاثدأ ارأ 0 ش

 مهلاهومتح انىتاتملا لاومأ ف كلذ متلفأ5 اهممهمابق نم ضادت ءالاالضرةلاهجو ريغ يللا || 00 0 7 7

 0 ومآ نيبرغلااف مهل ق مهل كلذ ساو لاق ناوتخا عج لوق نماوستت مهل كاذاولقناف أ يات مىوتلاو كستلا لامتما
 ىاومزلأالاا.ش مهدح فولو. ناف مهريغلاومأةالو م فدساو ومتالك ل ِءاَتملا لا اوما اذاةاللادم 0 ىلع عاسطضالا
 و : هبل اهمحا> دنع هلام لك ا نأ هلام ىلا ن نا له+اءزو وع ىلا .٠ نعال ذ5 نول: ساو همر ى أ ىل رأ تناكردتو ركفا ع تناك

 ماذا ل-وزعهلوقلب وان ىلوقلا ف هسيئاعملاو نيناحلا لاومأ نع مهانلاو - | قنوك مونلاف 0 الو
 ميلا ءومكعفدر ينم كاذم ماع زاب ماتيالا ىلعاودهشا فلوق م ملعاودهشاف مول اوهأ ىاتيلاملار ْ || عضو زفرثك أ ءاةلتسالا ةئه ئاتملالاومأ ةالو ريثما متعفداذاو :وانث ل كلذ ىعد رغعجو لاق (موبلعاودو اق مهلاوم | | فترك 0 0

 سامع نب أع نع نعم ىنث لاف ىع ىبث لاقفأ ىنث 0 7 ممدص 10

 همم ذوهشلاب هنلاهعقدلا اف هلام 000 3 ودهش افمهلاومآ مهلا معفداذاف هلوق ||

 انفاك هّللاب قكوهرك ذىلاعتلوقي (اييسحهللاب قكو) هلوةل وان فلوةلا © ىلاعتدتلا ةراشاضرالاو تاوهسااقلتىف

 اذ لاق نيسيلا ندمت امياص مكملاد عي لام هعفدكوإ ءريدلا ىو عداه لنيل دوهْلا نم 4 0 ا
 ىن سعمتفرعدوو نانخ لعرلا

 ىذلا ىنيس- ادق هنملاق 0011 اتا نكوعدساو ءطابسأ انث لاقلضفم نيدجأ ريش رم سال ل اللا

 نءبسملا اورغلاو ءامملا ن٠ هيىنعب نيدوسالان ممكن س>البرعإ !نم عمسوىناغك هيدارب ىدذع ف لاغاوءاممالا 37 مءرهوف

 ن دلاولا لرتا مبيض لاح رال) هل وولد د وأن ىفلوقلا يف ىنكملا بس #لاو بسحلا ع :راال-رلا 0 0 مة

 كاذب نعي (اشورفمايصنرثكوأ هنملذامنوب رقالاونادلاولا كرته بيصءاسنلو ون رقالاو أو سدح ارى قا ىلص وقلنا
 فاختام لمان ههنمتصح مهم اناللو هاري من ةصح تملا لبرلادالوأ ن ,مروك دلل زك ذ كادعت 0 3 ا ا
 ةءلداملالهأ نالحأ نمار الاه هنا ارك ذود .واع.ةءمحاوةظورف همدص>- ورق و ءلعل ا 2521

 ريخآ لاق فاز رلادب ءانري_أ لاق ىد نب ن حلا 5 2 تانالانودروكذلا نوثر وب اوناك
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 كمال ف - ًلاقونيلفاغلا

 تور 2 1 سوفا

 قاحلا,لالدتسالا نآه.ؤسسلاو

 تعن ىلع هعوقو نكعال قلاكلاىلع

 00 ىرك-غلاقدا ادع لغا هراهت ذابو هن وجو ىلعاب 2 أ , واهعلا+ مدلق ىل احن دق ملا و رغتو روع لدت 50 نلتامملا

 هرودلو امهروصت ع نمد.اللو#ةثوع وضوماهلةمدقملاو دمج وى اع تاق دإ 2 اتنا ”رركغلا تاو فيكن ؟عربغ قلاخنا فو نك ناوولزملا

 ان هناالاْ ةتحاولاب طيح الوا مم ةطب#س ةئلاوتط اح ةروضاانوك_ةفس غنلاف وشل اةروصلو ه>ن ءةرابعىثلار وس تالا م2 هرا دعس



 نداعملاو لاب اوراخلا نماهملعامعمضرالاىلاوم وخلاورمّعلاو شهلا نماهفام عمتاوعسلا اهسهتاقواختيف رك ةئاذا هنكلل طب ا 5
 اهدحومالااهلصاغتب طيالدلا وذودضاةموإك- كلذ نم طا ىقنابف ريعت ماش رل وةفاغئاصوأبر اهلناالوآ ف رعنا وما و تانلا و

 تاعوندملاهذهنمئشةهما شم نع هزم < (11) نلاعت هاذ لءاهعناصىلات تاءونصملاهذهلا اوحأ سااذا متالط اياذهت قل امل وهف

 اما مص نوب رقالاو نادلاولا ل رام تيص' ءاسنال 0 ر والاوفاكلاق هد اق نع رمعم

 هلك ةناودل ع مأ ف تازن لاق ةمركع نعم ميرخثبانعجاح ىنث لاق نيسكلا انث لاق مسالا

 هللالورابتلاعفاهدإو مءرخ ةلاواهت م زيه اتا راسا ءم-هودي وسنب سوأوتلعتو

 كيد الوزلك لمح الؤاسر ةبكرت الهلا لوسراناهدلو وعلا ةفثر ون ملفهتنباو ىنكر تو جو زفو

 ا”سصنءاسنللو نوي ْرقالاو نادلاولا كلربامبددن لا .رال تازئف بستك5 الواب غسكت اودع

 الو ضرعالو ردودك سدأ هنأ ل<.ف

 ةهحو 0 الوم اوبك

 اع هنأ ىأ كن اه-لوةبف
 اولا ةيسانم 0 .قءلبال
 1 ا نم غلب ذاع ضارعالاو
 ازهلالللاةم>و ةمظعلا رج ق5

 تارالءرهةرد4 سقت للاسحو م املا || لاقلاق بدو انربخأ لاق سنو نت طاضو رغمابيصنرثكوأ هنملقاسم ول رقالاوتادللاول 1
 تاكرالاو 3 طلابةطاخ ةيرمشدلا | ا 0 تدص:لاحرلل ىلاسعت ورام هللا لادا رز فنا تاروغع كار و ريبكملا ناكو ١ حو الاورتانثاكلا د "الا نمت يل هاللا فرب الءاسنلا ناك لاق نوب رقالاونادلاولا كرتا”بيصن لالا هلوق فديز شا تاردن 0

 ضرالاوتاوعملاق وااح ىلا خرم ا دق كبل ت عت وهوأضورغماسصن هلوق 5بصاو رةعحولا لاق اضورغماديصت هاوةىلانوب رقالاونادلاولا
 حج رعل ورصانع ا :نييضلخ نأ ا ار مس اًضورع مام ملصن ارق تاكناكولوابجا واعد "ىلعتلل ل' اًعلالوةكرد ملا هير جور

 ةركتاذ عد. د دو ضرالا ن مهي

 تاوومسلا ب  راعم للا هلدوتو راغ |

 رك ذمترانا|بادعاذةف هلوق كلل دو

 ْ ىدنءلاشاكاض رفوةضا رذ امدصت : هلوق5 اضورغماسدت اوةفامهردقدىد:ءكءاالاش الهيصازك

 نيكاسالاو ىاتيلاوىبرعلاا اور هيلا ةحاذاو) هلوقلب وات فلولا : ةضوبقم ةيهمهرد

 هذه 37 قل وا لاله ف اتحخارغعجولأ لاق (افورعمالوث مسهااولوؤو:هنم ههوقز راق

 لاقبيركونأ انئامع كلذلاتنمركذ منوه موضعي لاقفخ وسنممأ مككثو هلهت؟ الا
 هوك 9 رانلا نم ةذاعتسسالا بيس

 1 هل وسم سل اوةمكح لاق سايعئ ان عدم هركع نع قابس ل!نعنامعس نع ناعنبا يا
 و نمكناانر
 هريظن هن از خا ىفتغابأ ىأهتب زر خأ

 لردأ نممهمالك ىو زاذدعف هلوق
 لسرت مم لردأ دف ناضلا عر
 هّللاىبددمعع ناعالابل اسامولا
 انعمءانناانب رهلوقكلذو ملسوديلع
 مظنلادحو نابباذهف:.ب آلا ايدانم
 هو ىلءتان الاوت اماك!اهذهف

 همالكرارساب لعأ هتئاو عورف قل
 امم رش وهيلعهلبا ىلص ىذلا نع

 هسأر عفرذا شارف ىلع قاتسم لجرأ| .٠
 لاقفءاىهتلا ىلاو مولا ىلاراظنف

 نا ءاةمس ع نعىممالا ا لاقس ركولأ انئاص : 4 , الاىبرةلااولوأ :م-ةلارم طحاذاو ,هلوق ىعي

 نتادقس نع ناعنا كك لافاس رولا ع رص "ةمكص ىحالاق ىعشسلاو مهاربان ءةريغم نع

 لاقس ركولأ دخو ُتاريلا لهآ سفنأ ه,سناطامس>اولاقدهاكتن عميد لآ نبا نع

 ىنات لاو ىرقلااولوأ ةجسٌعلارم خحاذاو هلوق قدها ع نع عيت نأ نا نعنايغس نعىعمالا |[

 ا لاق ببر كولأ 2 مه سفن هبثباطام ٌناريملا لهأ ىلعةسبحاو ىه ملا نيك اسملاو

 نا انيرص ةحئو سنع تسل مك ىهالات ىعُدلاو مهاربا نعةريسغم ن عناغس نع ىجدمالا

 لاف قازرلادبعانريسخأ لاق ىحنبنسالا انثو نايفسنءنجرلادبعزب ىدع اذث لاقراشب
 مع شت :اهبتداط ام ثاريملا ل_هأ ىلعةحاو ىهلا دهان عمن ىأنءان ءىروثلاانرمخأ

 0 ل 6 للا نبوتمإ ند

 تر ىذلاو تربالرخ اور امهدحأ نابلوامسهولاق سان هين واه اا

 ةءامهللا اًعلاخواب ركل تأدهشأ ىهو اهو رعمال اوةمهللوق اوه نآس اىذلاو هثربالىذلاولاق ملا موق ةزرب نأ سمأ ىذلاوه
 هلبا ىلصدذعو هلرةغفدملا هللارظنف 1 لاق م لاه 1 ْ ص ! لا 1: 0 مهلا 70 38 1 مهاربان عد هرب مان ربخأ لاق مشه تك لاق مهاربانبب وقعد رج ةكوش تاو مك
 ٠ ٠ . 9 لمعس ديرب د خا من ادنل 2 هحل ذك تسد هه هه والد د

 0 0 9 و-هدو
 نإ سنول ىلع قواضفتال متسوهملع

 ني.كلا انك لاق مسالا ا اوصتواواخ سانلا نكلوتتباث ىهىاق سلا نع فرطم نع

 مساقلا امامه ةحوستع 00 رودنمانربست الاقمشه انث لاق

 ىهلاق سايعنب !نع مسعد ن سَ منعا ع نعماوعلانيدامع ان كاسل أنن لا

 دها < نع ع عجبت لأ نبع نعىسنعن «مماعولأ 0 لاق ورعزئر دمت ندع املس

 لم مول لك ىفدل عفرب تاك هناف ىئم

 ناكامتا وا 1 رالا ل_هأ لع

 وسهم ذلاهّننارمأ فركسغتلا كلذ

 ىلعرد ؛ءالاد_؟نالماقلا لع
 وأ ىواذن يعج هنأ ىلع قاما اظغا ىلا راشا اذهورك هلاك ةدابعال لسو هيل عدلت! ىلص هذعو ض رالالهأ ليلثمم وبلا هح ر 0
 الطاب ولاا ةلا اردن ىفارضاحراص تح مههل يدوم هناش ماقتل ةناك ماظعتلاو مبرضاذهةملك ىو قول لا لد وأتن ص رالاوناووهلاىلا
 ىلاعت هللا هلعغي ام لكتأ ىل_عليلدهيف ةلزتعملاتلاق لطابلل رألطابلاب ى1ضفادخلا عزنب لبق ولاخ !ىلعوأ الط اياقلخ ىأ ردصملا ىلعبمأ



2 

 هكحش وفة ه ريغبا شق لك تازشنعلا مهلا زثثةضرتعم لج كثاحس هلوقوتد او مكح ل>-الودرعلا ىلا ناس> الا ٌضرغل هلعشب اءاوهق

 هتعاط بوجوو هتف رعم ىلع مسهل ةلدأو نيغاكمال نك ١ -ماواع< نأ ت اوءهلاو ضرالا قلن ىف :مكسملاناراملاباذ_ءانةف هلوقف مظنلا

 كلذو ماع رعالا+ رئيالن كمملاىفرط دسحأ نا ىلعلادلا ليادلاةرعاشالا تلاقو ع 'مأو )17 4( ىصعنمءازحران ارهتدصعم _اتّتحاو

 لاعت هنا ىلا ى مخ نآدبالع رما

 اهلكلاعفالاو رسشلاو ري منذ

 للعب تن كعالف هر دقو هلي اءاضقب

 نأ أ 4ليدابعلا 0 هللالاعفأ

 ىرهزلاو نسما نع رمعمنعنا.ةسوتأ اذ* لاقنيسسملا انث لاف ماعلا شاص انحاو

 ائنثادغ ةمكح ىهلاق هنم هقنوق زراف نيك اسنماو ىاتيلاو ى رقلااولوث ةعسقلا مضحاذاو ه0

 لاق رمعد نب ىعن ءةداتق» نءروصنمانرعنأ لاق مده اد لاف نيسولا انت لاف مسالا

 ا تنلاعاا نازئت_سالاة وة. "الاهزه سانلازهكتحر نا.ةدمت اك تانآ تل 0
 لئازلاب .هاذلا : ة#فغلاا ف لطاملاو
 الاءزهووكن ناعأت تاكامنيذلا 0 0 اًءسيل أ وكف ةيالصالوةوق هنوك الىذلا

 انعط ُْىن :اورذ دم و انقادشاناسانلااهيأ يب .

 لاقو ةتباثئهلوقي نسملاناكلاقةداتقنعدعسس انث لافديزب انث لاقذاعمز رشي || || دارملاو لالسمضالاو ىثالتلاذدمب
 ىدع يأ نءا 1ك الاو ىبثملا نب دمتو راش ير خ ئعري كلذلاق نمركذ 0 .وستمنورخآ | أ هلرقك ن تتم كد قانا د رةلعن نا

 نيكاسملاوىئاتنلاوى برع !ااولوأةوسعلارم خحاذاوتبا الاهده ىف لاق هنأ لل دعس ع نعهداّنق نعد مدعس اح ا ىر' لهادادشاعبس < ةوفانش و

 ةبارغلا ىوذا ةرسولا تاءجاولهالثم راولا تلا لزنأالفثي راول قة عة :ذه تنا 0 ناوكلنا ناس ىنةموروطف نم
 بك رئااةرش ةناغىفمهتةلحت ةدانق نع دل نةرق انث لاقنحرلادمع انث لاقراش نا اًنئثص نوثرءالونومر < نيذلا ظ

 0 ءاَيملادهض و لاقنيك لاو ىاتيلاوى رقلا اولوأ ةومقلارض-اذاوتي الاوز هنعسساان دعس تااسلاق [| م. :
 لاق بونسملا نبيع نعةداتق ن عديعس كك لاهديز انت لاقرمشت (يعرص هدو هام ىش

 اخص تئس ل : راوملاو ضقار لا الف ثتاري-1اة#؛هقوضْنار هلال ةهذهثناك 3 5-5

 ظ رق دعا هتاذف سوال هئامجب

 5 دح تاريملاةب | اهتسن لاف كلام أن عىدسلا نعنامغد ن ءناعنبا 5 لاقس 2 ايندلافهملاةحاحلاو زمعلار 3

 لاق لععس نب لاح انئرص هلثمكلامىلأ ن عىذسأ٠ ١ نءنايغس نعىهعنالا اع لا 2 ا

 ااا رانا ةدمدتلا رمح اذاو ساغتان ع هنأ ع نعى م لاقىع امك 0 ْىئ

 هنا ىلع ةد الاي مالسالاء اك ت>او
 كلذدعب ىلاعتو كزامت هللا لزناق ضنا هلال نال كلذوافورعمالوق هلوقىلا ة: الاىاتدلاو | تكاوكلاو كالفالاق ادن هئاص-

 ذم لاق ملا انيرص قوتملا ىم«اموفةقرصلاتلعف مهد قد ىذلكب ىطءاقضئار هلا قوقام هنم دحاو لك فعدوأو

 ىه نورخ 1 لاقو»ثد را اوما هتضس' لاق لالا. نءرخ وحانريخأ لاق مده انت لاقنيسملا نءلد<ع تدع اهاعحوةصوصخم

 نعبةمقلارشحاذاو كلذ ىنعم ناريغة دو سن: ينام | حلاصمضعبساهضعب لاصتاواهتكرح
 كلك للتسو امنيا ةمسقا ب

 كلذ لاق نم ركأذ ذ 5: ًالاوز_هى ىلاعتهلياءاع<نمل هلام مىف هتيصوىل هب ناب ص ًاواولاق هب هل ىصول ماعلا ناطق عفانموملاعلا اذه

 نب ماعلا نع ةكلمأ انع يرحنبانعلراسملا نبا انت لاف ىومالاد.عسنب ىمحي انشدص || كيزك نك: مولا منال اولاق ىلغسلا

 هذهالتو ءاطعأ الاانحًرادلا ف عدب لذ ةمحةشئاعوهبدأ ثاريم مسق نجرلا دبع نم هذ ادبع نعد © رقت نأ نكع الو هل طاب تناك

 كلذ ترك ذف مسالا لاقدنم مهوفزرافنيك اسملاوىناتيلاو رقلااولوأةم-قلارضحاذاوةألا || ىعا ملالدتالل_ءاهعتانم
ده هنبارقلىدوب نأ ت بلاديرب ةيصولاهذهامنا باص املاةف سا. عنءال ءاوهااتارذنمةرذ لك نالمناصلا

 ىتحنب نسحلا 6 

 ناءريسملأ دم نب مسالا ند ةكملم أنبا فرم لاف رحب نري لاق .تاررلادبعانرم+أ 1لاق ى-ينالف كلذىف اهكراش ءاملاو

 ديع انث لاقرافصلاىءومزن رع ها وحرك اذه مستركك ف أن نحر فدع تبتلع فالخوهوةدئاف اهئاسسصو مام

 ىناتيلاو ير ةاااولوأ ةعسعلارضحاذاو هلوةىفبيسملاز دعس نعدواد انث لاقديعسْث/ثراولا كلذ ف نوماكستللامهثفانو صذلا

 انث لاق ىلعالا دبع انث لاق كرابملازب١ انثمع هتءارقىفهثلثب ىصون نأ أ لاق نيك اسملاو اا كاتس اولافو

 باهولادبع انث لاقىبثلازتا ادع هئاثىفةمصولادنعكل ذات لاق بيسملا ني دعس نعدواد ىلعالةداعلا ىرعت ىلع تاضرالل

 مهوقزراف نيك اسملاوىناتيلاو ف رقلااولوأ :«-ةلارضحاذاو بيسملانبديعس نعدو'د انث لاق اذ_هىف فاصنالاو ةقشحلا لس
 و رص لاو سانلا ع نم#.صولاى هلاقهنم ىنانيال عئاسولافوبحو نأ ماقملا

 زن الاقلاك تهون اانريخأ لاق رس و
 اذاو هلوقفدن

 رضح هئاضهاهلكرومالات 8 ابرحا قاس . الدابعلا ملاصا عشت ىلا عت هنا لاعش نيت تاو بابسسالا سينيم ىلا 0 د

 قمهد>و مهصالخا ة ةدش ىلع ديلءاز هل اوهوساقعلاكلذ مطعىلع لدام“ الذاوعمت اراخااب ١ بادعم مهد نأممجراول 1 مهن 3 هردفو

 لكوةباجالابىرخ و بدالا ىلا برق أن وكمل ب رلطعلا ىلع كناعيس مهاره ىلمانثلااومدق مهنا ةياضسالا ىلا بر 5انوكمف كلذ ن نء«برهلا

 07 57 امآ ل "زب ”ىحلا 77:

 ل و

 اه سغنالا هبت داط امه: ممهوقز راف نيك اسملاوىاتملاو ىف رقلا اولوأ ةيسعلارضءاذاو هاوقىف



 هناهأ لق وهدعب | ىاودعلاهلناىزأ جاح زلا نعي راقّممناعمءاحعأ ازحخالا ىدح اولا لاقبلطلا نسح ىفهداءعىلاعتهللا نم مماعُت كلذ
 نآ ىلع هلالدادي الا ىف ”هلزسعملا تلاق ءالبىفعوةووأ ةح عاطقن اوأ فاد كالهلاة غال اىفىزللا ىرايثالا نس الاقوهكاهأ ليقو ههكف لاقو
 نيذلاو ىبل هللاىزةال مون هل اوةلىزخال )١10( نموملاوهشادا ازا دقف راخل ل داذاهنال ن موك سيل ةالصلا له نم ةريمكسلا بحابص

 نم مزاد ال هنأ سسحاوهعماوتمأ ١

 ىنلاعموهو نما نم توكالزا

 توكيالن أ ىزخت لسوهيلعهتلا ىلص

 نالفاولا# ىصوأ اذار لاناك ةمصولاة م-علالاف نيكاسملاو ىاتءلاو ىب رقلااولوأ وسع ارمذد

 من اقاقو رعم ودمه اولودوىهونىذلل لوةد مسهل اودوألوغي هنممهوةزرالاقف هلأم موه

 ةمكتب الاهذهلاف نملوقةعصلاب كلذ ىفلاوقالا وأ ورغم ولأ لاقوياريحخ مهل اولوةف مهل اوصوت

 لوق مها لاقي نأ نيك اسملاوىف اًمملاب ىندو ىدوملاي رقولوالة صولا مىنعامناوةدثو سا مريغ |

 نماثش ناهري_ةوازهانباك نم عضو هريغىفانيب دقاسأ :ريغ ن ءةعصلاب ىلوأ كلذانلفاغاوفو رع 1 ١

 م-انهناب امسهدحالىذق تاذلل ناكل اوالارخ كل خوسنموأرخ 1 مكس سان لاقي نأ
 هول د-اوتقويف اهم كلا عاستجازئاج ريغهبحاصام تمدحأ لك فانخ وسنمهناررخ الاو 1

 رد ل 121707211173137 1 52ه 171775105179133910707600000>
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 ةح خوسمرخ الاوز انام_هدحأ ناب خدنل اريغ ىلا هفرصازئاناك ناو موب وأ هو+ولا نم

 | «. رضحاذاو هرك ذىلاعت هلو ناكو عضومري_ثففذلادد_ةال كلذك كلذ ناك ذاواهل مبلستلا بح

١ 
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 نس ذلا هك ١ رذىل اوالاوص دافدارب هت وكر راقزيك اسملاو ىاتمل اوهّنارقول وأ ةمص و هلام مساق لام

 رض>ادا ماع بتكرش || عصوماف لاقاك اقو رعمالوق نيك اسملاوىتاتملل اولوقو«_:ممكنوتو ا

 اخوسنم نوكمالو نيةنملا ىلءاقح فور عملاب نيد رقالاونيدلاوأل صول اريح كرثناتوملاكدحأ |
 نماهمخو.سنم هنا ىلع ةلالدالناك ذاثاريملاة دب اينو نم هناىلاهفرمصد#ال نكي لثاري ا ةدإ اي

 رضحاذا و هل أود لد ادا كلذ ناك اذا وانسأم لد لا انمل عك وه وة سس ندرس وأباك

 مهل اووسقاق لوشن هنممهوقز راقزيك اسملاوىت اًميلاو هتبارقولوأ ةمصولاب هلام ىدوملاةجدق ةئهقلا

 ت0 نر الا ىبعي مهل اولوقو مك-اودأ نم ىنرعل اىلوال اوصواف ىنعد ةمصولاب هم .

 نااولاق نذلاامأو لبقانرك ذنمرئاسو سابعنب !لاقاك ريك مهل يدب ىتعناقو رعم !وقنيك اسملاو ا

 الوةمسهل اول ود «وامعاف ل اوعي هنمو» دوةز راق نيك اسما اوىاتءلاو ىف رقلا | ظ اوأةج-عاارضحاذاو '

 لاق ىلا "مدح ه 7 ذب نع كلذ لاق نمة بشد 01 ذنسو كلذ لاق نم ضءبان رك ذدقو افورعم

 اذا اول |وة سا.,عئر ا نعةهلط ىلأ نب ىلع نعاس نب ةد وقاعم ىت لاق حلا ص ني هننادسيع 0

 مسهل راومةع»ة دنع نيةمؤملا وانت لمح هننا مآ نيك1 اسملاوىاتنلاوىن رقلا اولوأ ةعبشلاريضد
 مهن راومنم مهملا بصوت .صو نك: ملناو ىدوأ ناك تاةمصولاب مهامات» و مهماحرأ اولص: نا

 اذإو سايءنبانعمس نعفأ ىنث لافىئع ىتث لاقىلا ىف لاقدغسري د 7 1م
 ديعانرمأ لاق ىك نب نسحلا ايي هدهد نأ اريملاة جسق رزع ىنعب هن الا ىرلااولوأ ةسقلاريضح

 انثص هلام حبق ني بعصمُتاريم نمداطعا هاي ن الاق ةورعنب ماشه نعرمءمانرمد أ لاق كازرلا

 مها نوذكر اوناك لاق نم ريس ني | نع فوءانريشأ لاق مه ف لاف ني سملا 6 لاف ماعلا

 نعنس+لانع رطمنعديعس انث لاقدبزب انث لاق ذاعمني ريثب انئثص ةمستلارنع
 ناري اونيك اسماوىاثمل اوبر قلاولوأ ثاربملاةم-ةريض-اذاا وطعن نام ىمومايأ تاناط>

 ةمعش نع رفع ند#و ىدع وأنا اوديعسْب ىبح انث لاقراشب ند اي ع ءارقفلا نم

 هش ل ا ل سمسم اع

 021 ل شل 1 فتك زم 17 1: 707777100101 لن ها نعال طا 00 تطلل هه لس كا واروع < 21م ع ج0 كن دحوم امج ح يعمم رجب > لنج عمو يووم جهز وشلل 163 2 سقطت لكمال حج محل دل م اطال د

 ا ةجسق مضدحاذاو هبادام ن وك نا المح _تموهوقزراق نيك اسملاوىاّتملاو ىبرقلااولوأ ةومقلا

 ةب ًالااضنأو ىزرُ نموموهوهريغ

 مك-نمناوهلوقل اهموعىلع تسل

 | ود كو زىخع ناك اهدراوالا

 ناتثف اوك !نيذلا ىتخن مامذهم
 ىزرععسدل هياوراخلا لد نملك

 ىروثل اوبدسملا نب لع نعو

 اوان د نذلارافك لاقسىفاذ »نا

 لاح ىْز < هلا اضًاودوا_غللراتلا
 ورجل هتمقاعتناك ناودل ودند
 ىل_ءىزكلا ىنئرخال هل اودو

 هقد ص ىف ىف قاطملاو قالطالا

 ءازخالا لاق تأ لة ود_اذلا

 لالهالا نيدو ليعستكل انيدك رشم

 ىن-:لاولوالاوهتاثملاناك اذاو
 تذح>او ىئاذتلا مزاي ل ىناثلاوه

 بحاصنأ ىلعتي الابتئحرملا | 1 :
 رم مارال! لس دنال ريبكلا
 اع بتكاونمآنيذلااهيأ اب هلوقل
 نمتاتعت ط تاو هلوقلو صاصقلا

 ىزع ال نمؤملاو اول تف نيذمؤملا
 لددملاو ىلا اهنباىز ةعالموت هلوعا

 تامدةملاوت الاهذمىزرغراذلا ف
 لوالاامأ عسنملا اهلشدي اهرب
 لتقلا دعب ئعسن ال نأ لاس انف
 امأو انمؤم هلق ثاك ناوانمّؤم

 لوما صوصخبف نايرخال
 دقواغن اررعتاكعوضوملاةيئزحو

 نفاذ ممالسالاءاكح كس
 بسند هنالدشأ ىناحو رلا_اذعلا

 ارا ىلا ءارحتالا ةذاعتسالا
 1 121 مار ا ا كسلا د 1 1 02 دورتك و ٠٠ واج كت“ : ل: راع 30 1و 19012 © كالا ن7 يننا زل ات 0703: اا تسلا هتموت كا ال0010 هد تاتا اتا تب دس <: 212 ت22 ج27 كد 2م اح

 ىاو ةرصن عون امال قاسغلل ةعاف#ثلا ىف ىفراصن 7 نم رانلا ىف نيلخادلا ىأ نيمل اظالامو هلوقب هلزتعملا كسعب دقو ىفاسفن صو هو ليعمل
 لؤيف هللا ىذابالا ةءاغ م الريثا الاضي. و نوم اظل امه نو رفاك-:اوهلوقلر فاك !اوهىالطالا ىلع مل ظلان أب اواو ع ونلا ىأ ىضتنقي سزجلا

 اضي او داسغلا فالعتخ اهذهمهلدز وغلا نيةاملادع وهنا كل ااذهبنيملاظلا صمصخع ةدث اغف اذ ه ىلع و هلا 2 ةمول ىمالا نأ ىلا ةد آلا يعمم



 -. انعماانناانب روشعلا ىلعتلادلا تايكالاب ضر وغو هلارصان هجر ناك الاورانلا نمعب رخال شاغل اولاقةي الا مومعلةص مط ةءاهذلا ةلدأ
 دعىدانملاو هزعالاس تاس ا اح عودا قلت ولدا ل عشاا توتال -:ء الدر تعع# لوقت ىداش ايدانم

 ىفةيادهلاهبلابسناكنآ ارغلا ل.ةوهلاىا|.عادوهتناىلاو ءدآ كد : رلع سيلا عدأ هوقل(11)مل-و 4 .اعهنباىلههللالوسروه نيرثك الا

 1 هن اكىدهي نارغلااذهنا هلو

 نءه.فاعىداني و«سفن ىلاوعدب

 رهدلا نوغصن ءاوصفلاو لوتو ريدأ

 هش ؛ راصن لثالدإ ظع وىدان هناي

 كيبطاخو هريق سلا طاواب لاه

 ىلا ىدانب لاقي وعم ل_ةرهدلا

 هادهو هلوءسلاهاعدواذكاواذك

 ماللانم لكماقيفميلاو قي راما
 ع و-ةوىلاارظن ىرخالا ماقم ىلاو

 اعم صاصتالاو ءاهثنالا ىنسعم

 مدقعتلا ىلع اذهةدسعونأ لاقو
 نتاع دال ايدانما عمم ىأ ريخاتلاو

 ىدانفريماللدانمءاس لاق كىدان

 ناحالا لحال هانعم ليقواذكم

 هلوقب سف ضرغلا اذهلو
 ةغفتوأ ةرسغمناو اونمآ نا

 اونمآناب وأ اونمآىأ هانعم

 ىدانملا نيس عسجلا ف ةدئاغلاو

 ىالطالا: رئاؤوهناعءألإ ىداني و

 ليس مغتلامث لاججالاود قتلا
 هنوكو لحم او قلاعملا ناش عفر نم
 رفغافزعأ وسفنلا ىف عق و اذن

 لس انتائيس انءرغكوانب ونذانل

 رثلا امهالكريغكشلاو رغغلا
 تائثيسلاوبون ذا امأو:طغتلاو
 ديكاتللراركتلاودحاوامهلمقف

 ءاعدلا ىف نيدلملا بح هّننانا حاحلالاو

 رئاغصا!ىناثلاو رئابكسلا لوالا لبةو

 م6 مدقتأم امدي رأ لوالا لمقو

 ىأاملوالا لمقو فناتسملا ىناثلاو

 ةمد دعم هنوكب لع معلا عمنا «ذالا هب

 لهجلا عمهيفأام ىناثلاوانذو

 ىنثملا نبا اص نيكاسملاوىتاتملاوىن رشلااولوأ ةمسةلارضح

 ةسقلارضحاذاوتي الاهذ_هىفى هومقأن ءناءام>- نعري#م محن سنو نعدداتق نعةمعش نع

 فرد نءءالععأ | نع ورغم نءعر رح ان لاقد_.ج نيا اند ى مومولا ا اههىضقلاق ةن ةءاآلا

 لاق ىنثملانب| ان رص تعمق نمارس ىذإائشلاو تولاثلا <: متولي اا لاق مسقاذاٌناريملا
 ثاريملاةمهتدتع لذ نالوةداناكر ين «ددعسو نسال ن ءدواد انت لاق ىلع الا دع 0

 نوذذر,الاق نسملاوةيلاعلا أ نعمص داع نعنام هس نعناع نءا و لاق سد ركولا 0

 ناو ةمكعت. الاهذهاولات نيذلا ف لتدنا مث ةوسقلارمضحاذاوة. الاهذ#ه فافو ريما ترا
 اريغص ثاريملا لهأ ضع 0 كانا ربملا لهأ ىلع ةمحا 0 اسملاو تاّمملاوى برقا اىلوال ةئسقلا

 نمكلعالهنال اًميشهتيصو و هلام نممسقب نأ هلامىل اول سيل مهسشغيلاقف هلام دكو ثا ريما هملع مسقف

 لامىلو وهافورعمالوق م الوش ناب هللا همأ ئذلاو اولافاقو رعم ودم عالوقن 0 وايشلاملا

 هميصأ ع نم وموطعيف دق هوا لا تملا ءاكرم“ نمد 0 رسم هءلالام مسسقاذا متعلا

 روال 0 هيلع3ونىذلاف ريغصلا لاء نمامافاولاك اسمن نم هلام اروح نم مهطعي و

 اننث لاق نجرلادمع 1 لاقراشي نءا انئص كلذلاقن هرك ذ اند هم مهمطعن نا هل مىلول

 اولوأةىسقلار طحاذاوةد 1 ال ا ا ا ءنامقس

 ناووهتيصو مهل تذغن[ئشن مهل ىصوأ تيلاناك تالاقدمم مهوذز راق نيك اسملاو اتم ءااوىبرغلا

 امناودو ساو لاملااذهك لمآ تسا ىنا هاو لاقاراغص زاك تاويل او ذذر ارامكةثرولا ناك

 انث لاق ردعج ني دمخ اذ لاقراش نبا يد افورعمالو د مهل اولودو هلوث كل ذفراغصال وه

 نيك اسملاو ناسا ود رغلاا ولو ةهسقلارم خ>اذاوةد . الاهزاه ىفرييح نب دعس نع رمش ىلأ ن ءةمعش

 امندي 0. ,فثرب ىذلاامافثراال كوو ترب كوتايلوامهلاقانورعمالوق مهل اولوةوهنم مهوقررأف

 نع دوادن.| 5 لاق ىلغالا دمع 1 لاق ىنثملانما .ٌدرص اقورعم الود هلاواوةذتر الىذلا

 نأ هل-ذ كردأدق نم ثاري#ملا ناك ناثاريملا ءهقدتعكلذنالوةياناك ريبج نن دعس و نسم ا
 راغص يامل هناىلولالوةف راغص ىئاتبل ثارب ارمملا تاكا و كك و ءارقغلا معطل ناو هطول
 ىأنعىدسلان 32 نامغس نعناع نبا ا لاقد.جس نبا اًيئص انو رعمالوقمسهللوقي و

 نبا [نثمع مهلااورذتعااراغم ءاوناك تاواوذذر ارامك اوناك ناار يب نب دعس نع دعس
 يبرةلااولوأةمسقلاريذحاذاو:مركعنع ىايشلاناسماس نعةسنعنعماكح انث لاقد بج
 مهللاقو مهلا رذتعالعفي لنا و تيملا»اي , رقال خضر ر كلذ نماميش لو اذا لوقي سا بع نما اك لاق
 ىدسلا ن نع طامسا اذث لاق لضغم نيدسجأ انت لاق نيس |نب دجأ انئص انو رعمالوف

 هنيخانو رعمالوت مهل اووذوءءمهوقز رافزيك اسملاوىتاتملاو ى درع ااواوأةمسقلارضحاذاو

 م-مناف ىناثلاامأو مهتيصونوذخاب ونو زضحفةبصومهل ىصويفهجوامأ اهحوأ ةثالث ىلع وكت
 موةيفاراغطةئرولا نر كف ثلاشلا امو مهوطعي نأ مهل نب فالاج راوناك اذان و. شيف نورض<

 بيصن تاريلا ىف ىلنأك واوةيارق كنار ةوق>عمك-ةحاو رضخنيذال لوقف مهني فاذا وهملو

 ىسثملا ني | ا فورعملالوةلااذهف ٌة-نوفرعتسفاو ربك نافراغص مهنكلو مكةمطعال

 ىبرغاااولوأ ةنهفلا لل ا رو تر نعود م لاق اهولا لاسمع انث لاق
 ىأراربالا عمانقوتوابنذ هنوك

 ىتاثملاو هذهىفيفا د 2 بلا عمان آلحرلالوقكم محاحردو مولا -4 1 لثم ىلعوأ باو“ لا ىف مهل نب كراشموأ هامه عام | نمو م غم نب دو دعم

 لنةب وتلارك ذنود.ةرفغملا اويلط مسمنالةبوتلاب طورسشمريغوفعلا نا ىلعتي الب ةرعاشالاتة> اداقّتعالا كلذ ىف هلواسم ىلا
 هللا ىبسص ىب !| ةءافش توب هنمملهبو مهل باكساف هلوقبلذدلا م مماجأ ىلاعت هنا مانمآ مهلوقدعب رفغاف ىف بسقعتلاءاف ةلالدب هيوتلازودب
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 تاء ىداذملا رك دس ةعةروك ذما مالكا سرق ب دصت ىلع ىأ كإسرىلعانت دعوامانت اوانب رىلوالا د رطلاب رب ابك اباعتال سو« هيله
 . اند عوام ىف وذع؟قاعتب نأ لفك و ةعاطلا ىلعةنحلا هللا د عوكل ةكدعو ولله لص لعن وكف قد دصتلاو هوانمآ هلوق 9 تب.قعولوسرلاوهو

 دك قلعتملاو كإ سر ) || 117 هدد !ىلعلبقولجامه.لعاءاقكال ذنوا مح لسرلان الئ ]سر ىلءالو##و اتااسر ىلعءالزخم
 1 2 7 11 7 ا 1 1 1 ل 2 ب11 اس ا سل ١ تابت ف: هس نسل هاش تاا نط تاتا

 ناكؤ ةئسقلارزءّْن راولاد اك اذا لا امو رعمالوق مهل ادوار مسم اخ ور زراقزيك اسما وىاتملاو

 افو رعم الوق مهل لقيلف ىناتملل ثاريملا ناك نا اومهل حضريلخ مسقي نأ عاطةسالىذلائذلا وامل
 ناف نيك اسملاو ىتاتسلاو ىف رّغلاىوال ارابكلا و راغصاالاومآ ف م>اوكلاذ++ممنورخ ٍح لاف و

 مهلامىلو وسبنم كا ذءاطعا ىوأ |وناراغص اوناكن او كلذوهع اظعاةمجسقلا دنعاولون ارابك ةثر ولا ناك
 ةعسقلارضحاذاو لوقف سنو نعةيلعزبا انذ لاق يهارا نب بوقع انثادع كلذلاقنمركذ
 ةانثب ما ةمصوىلو هنأةدسع نعد نعش دف هنمم هوز رافنيك 1 اوى اتلاو ىفرقاااولوأ

 منسحلالاقو لاق ىلامنماذ_هناك-اة: الاءذهالوللاقوتب الاهذهلهالاماعط عنو تحذف
 لاقوأ ةيصوىلو نم ريس نب دنا سن ارالاق قالا بوثلاوئئلا نوطعيفنو رضعاولاك خنت
 ل نر 6 لاق ومن لها ايي دص ها ا اال عنصف تحذف ةاشب صاوام امد

 لانو م : رتشافةاشد صاق مان آتاريم مسق ةرلس, هعنأ د < نع ناس نب ماد هانر رمخأ لاق

 ةممقا ارض اذاوةد الاهذ_هآرق مكامن منوكت نأ تييحالتب الاهد_هالولاقو عنصف ماعطبو

 لولا نيل اعلا نمبهذن مناك فدي الاهسنمم-هوقز رافنيكاسملاوىاتلاو ىف رسقلااولوأ
 رمل 0و3 تاررلا نو حت لاق. نمو ريمح ب درعسسو سابعا نع هانر ؟ ذ ىزإا

 :دل ءءلاقامىلاا اويهذنذلا تاكو همم مهو طعاو هئمم-هوقرراف هلو5لوأت نيك اس اأو ىنااتيلاو

 مهل اولوةو هل اود لد وا ىفا اوفلتدخاو هنم مد هومعط اقهسنمم-هوقز راق هاوقاولو أ ا نب ريياسس نإ او

 م-هتبارقىلوال اولوةي نأ ىناتيلاةالوهرك ذىلاعتهللانمص أوه مه_ضعبلاّف افورسعم الوتا
 ماكر مش ”نيبو مهيبلاومالا نمهلام«ءاعاولو نملام ممتو«قاورمضحاذا نيكاسالاو ىناتمللو

 بوعد *مث رص كر اذتعالا نم ىذماسعف هانركسس ذرقامو ىلع م ءلااو رذتع؛ نأ اهعف ةثرولا نم
 وهلاتاقو رعمالو5 مهل اولوقو رادحس نس لمخس لحرس ول ا لاف مه ا ميشا اربانعا

 راغ-صئاةملوأ سي ةموةللاملااذهنا لوةيلاةافورعمالوةم_م'لوةب نأ ثرءال ىذلا
 روماملال بنو رخ 1 لاقو فو رعملالوةءاااذهف لاقاش هنم عسي طعت نا نإ ةانسل أو ق-هيفوكاو

 ءاعدلاوهفورعملا لوةلاو هلامىف ىدون ىذا لجرلا لاقي نأ هوان لج ها ىذلا فور ملا لوّةلاب

 3 نع ىَغ :ااعاضن أ كلد ىلث اقأر رك ذدةوربلالوذ و3 نءمكلذهيشأامو ىنغااو ىزرلاب» ل

 اوعتيلف مهلعاو ها : رذمهفلخ نماوك رث "ول نيذلا ش >او) هلوةليوان فلوقلا ١

 8 ساو مهضعبل هذ كلذ لد و 3 ىف لب 5 اة كَ ( اديدسالوةاولوةبلو

 كان تأ رعب 31 نك١او هثرنالن عشب صو هلام قار مد سان ةملوسرا ل

 مهفعض عم ”هلاع مهعديالن أو «داول هلام مث لحارس سس تا دوأ اوهناك واكهداول

 ن هللادمع 1 0 دوادزب ىلع ,' رك كلذلاقنمرك ذ لابت-الاو قرصتاا نع مهزعو

 نماوكر ول نيذلاش ماو هلو 5 سأ عنب أ نعةحلط ىنأ نن ىلعن ءحلاص نية واعم ىبث لاق حلاص

 ةيسصول ىصوت نأ «عسف تول اهرضحي ل جرلا فاذوف“ الاوح .اىلامهلعاو ةاعاقاعمّدد :رذموةلخ

 ناك كهتئروأرظ:كوباو مال هدد وهقفوت وهل ون تاسيس 11 ٠ ا قارمأف كرو رضت

 1 لاق حلاصنب هللا دنع انت لاقىلع ١ نيد د ضااو ماع :تاذاهتثر تمس بح

 اوفاءافاعضتب رذو وغلا نما اوك روازذلا ش دم او هل اود سامع برأ نع ةحلط ىلأ نب ىلعن عدد واعم

 ىهدوعوملاو رك

 ءادعالا ىلعرصنلا ليقوباوثلا
 عمدسع وامزاحئارهللا اوعداسعاو

 اود رص اج داعملا فاحت ال هناي مهلع

 ماظعم نال ةسعدالا رخ ]هب

 ءام- راهطا ءاعدلا ف ص رسغلا

 لاسعاللا:ةفودارملا وأ هيد وبعلا

 ا::هءاو لدعولالهآريصن ام ىبلا

 وأ كاز الاله نوكنا ماع
 ءادعالا ىل_عةرصما| ىل.ةتتاوملط

 زان ابايسأ انملع ظفح ادارملاوأ
 و .أط مهنا ىلع ليل دديف ليو داعبملا

 2 .ولا مح ةريخ“ الا عفانم
 ةعقجم باو كفل مفاققسالا

 اومخ اذ هاف مظعتلاب ةنورسقم
 ةماعلا مول انرعال اومهلوشب ةيعدالا

 وغصردكب عضفتلاو لصختلانال
 هذهنملسداحلاوءاطعو نمل

 عونصملا ىفاو راقت مسا تاب آلا

 مان راولاقف عناصلا هنماوفزعف

 عسدب و هسةلت برع ىفاوركسفت
 0 اوذرعفهلكشش

 دئاوغلان م هلاعفاواكال مكاو

 المكستسم نكي لنا دتاماغل او

 مهالط |راذ_ه م اولاة فام

 هنامو تاب اغلا هد + اع فاول مان

 فاكلل انا .نالااهز ؤدحوةتاكرملا

 ةيقاع اود_توولسرلا ة:لا ىلع
 اوعرضةفرانلاوأ ةنحلا فيلكذشلا

 ىالوصولا ق فوت ىف مهدوبعمىلا
 الو رانلا نمصالالاو::لا

 ةعفنأ ابل نممهأ ررضا | عفد

 ةذاعت_تالاءرخاو م ماعد لو أ اواعح

 ا رلا باذعلا تالو ب اذعاا نم

 باذعلا ع نمدشأ ءالقعل اد :ئء

 3 ا كا را مانلعحاوع اءدلاازه ىف هن :كراش مهللاءاَز تالا: نمةداعتسالا ىلع مثلا مقو مرحالف قامسجلا

 هللانال دارا امداطءاو فاعا هلباداد اك 1 د ردا سجن لاف ص هب زح نم ىداصلارف معيد نءءاطغااف_ثاكواباط ءلانها اونا

 رك ذنمك ذم ل ءاعل ع عسبشأ الى اب ىأ ىف ماج ىأم م رمهل باس اة لاق مئانب احا اولاق م منا تان الا دهم ىكلابغ#
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 ةرامعلم_-علاةعاضاو ىئنااماورك ذاما لماعلانالنيستال رك ذنمىفوئيبط اخلادارفأ نمد رق لماع لكت ال ضرعتنت لل منمفف نس

 نمهناك ضعي دارا اوأ هلصآ نمىأرخ الا نم ك-نمدحاو لك ةدحاو لصأ يس اناوكر وك ذ عمك ىأض عب نم مكعب هنأ ةعاضانع

 دارا ل يقوانم سيلفا: نم لسوميلع هللا ىلص لات ىريسو قا ىلع ىأ ىنمئالفلاقياك (1م) مدا <ةاوكلاصت اطرغلرخ "الا ضعبلا

 ةضرتعم هاج هذهو مالسالا إهو

 امفلاسرلاعمءاسناا رضا مم 0

 لورا, تلافةل-مأتاىو لمعلا

 ىلاسرلارك ذي هلأ مسج | ىلا هنيأ

 م تازئفءا نلارك ذيالوؤر-هلا
 نا ُااممخيغت مهنم ىل ءاعلا ىلع لصف

 نيذلاولاعفهرك ذا ّمونتو لمعلا

 ىلص لوسرلا عمم مئاطوأ اورحاه
 مهراشدءاي هدعب وأمل _-وهيلعمتلا

 هو ساب نأ اوهنفهتلا ليس قهنم طعاوقتعاو كلام نمددصت هللاعيةتوملا هرمضح ىذإا عن مهلع

 ليس وأ د اوأق نعل اف هلام قغنبب نأ هانا ت ولاد: اذ حكام هرماد رم هنأ ىعت كلذ

 ئصول ونوثربال.نيذلاءتبارق ىودل هلام ىصول و نيد نم هيلعامو هلام نيس نأ ساب نكساو هللا
 لامريغب مهكرثي نأراغص نعي قاعشدإو هلو تاماذادح  هركب سل لوة عسب رلاوأ ضمني مهل

 نمق 1 ااولوق نكسلو يدالوأ الووكسغنالهينوضرت الا ع ومان نأ نيني الف سانلا ىلءالامءاوفوكمش
 اوك رتونيذلا شخضاو هلوق داتق نءديعس انث لاقدي زب انث لاوذاعمزب ريشب انمثدع كلذ

 فيخلان ع هجنملو ا ايلفاتصرض>-نملوعن لاق اواغصخت رذ مهغاد نم

 ىحن عننا ذا دوما هي.ازب و هلابعىلعافئاختأك ام هلانع ىلعرسخمل وهتدصوفروملاو ٌْ

 افاعضتي ردوهقلخ نما كر نذل شخلو هلوقىفةدادق نعرمعمانرب لاق فاز رلاد مع انرمدخأ لاق ْ

 ثنكام كلذىف فدو هملاىلا هيبرقتتاع كل سفناسا تنك ا يهرةتءمةمصوترض-حاذالاق
 ئدجمم اًنشدص غاز وهنا اديدسالوةلةوهلناقناقلوةب لدعب مبتكر ثول كاةغعض ىلعاغئاخ

 واح نماوك ثول نذلا شالو ىدسلان ع طامسأ انث لاقلضفملانيدجلأ انث لاقنيسحلا

 د_:عموقلاهريغه3نوملاهريض< ل+رلا ديد سالوقاولوةءلوهللااوعتبلف مهلعاوفاخافا د فا رذ

 هوك رند الوكلانعدز ريس هللا ناق كسا مدقوهلك كلا ع صوأ هلاولو# نأ عش الق ةمصولا

 م ملعاونااقاعض 3 رذم_-هغاخ نماوكر ثول ذلا شذعلواو رضح نيذال لوشن هلك هل -ع ىدو)

 فضاف هدلعل ةعضلا جا ئشالافاعضا راغسص مهك ربد تآتامول هلامعىلع كدحأ فاك لوّيق

 لاق نجرلادبع انن لاقراشي نيد# [نيثمح ديدساالوقلا 4لوقبف لسملاهبخأ لامع ىلع اذ |
 ساو هلوق نعمانل ا سفريبح نيد عسسل ةذيرع نب ك1 اوان تيهذلاف بيبح نع نا. فس ل

 هللا قذا هرمذ<< نم هللوةفتوااهريض< لحرلالاة لاق. الاافاعضتد رذمهغانماوكر بول نيذلا

 مهأجلأ , هراد نماو>رخأو

 ىلهسفاوذوأ جب ورك اىلاراغكلا

 رركتو ريثكتلاؤدي دشتلابأ رق نم
 نمواوعطتىأ لهو مهفلثتلا

 د.ةتالواولانالامافاول: اهو اولتةأر ق

 اول: اهىهسمطلاسترتلاوسترتلا
 بروانلتق مهلوق نماماواولتق ىّت

 لستقلاتارامأ تروطاذ ةءعكلا

 راهداياماوهنرم ثعو موق لفاذاو

 نرعك الاوت اه رواول: 5 ىأدق

 ممم يمرس يمك كاعفلصا عون 2 2

 نبنسملا مشع مهدالوالاوةب نآاوبحالة.صولاب مهماينيذلا عهاوناك ولو مهرب مهلطعأ مهلص
 هلوق فريبح نب ددعس نع تباثى أ نب بببح نعىروكلاانريألاق ىازرلا دع انرم لاق ىدع

 مهطعأو مهلصو.نا قنا نولوقبف ىئاتيلا عهرض<لاقافاعضت, رذمهغلح نءاوك رتول يذلا شو
 نري لاقدي زب انريخأ لاق بلاط لأن ىبحي نئعدص مهدالوالاوةبب نآاوم>المهاوناك ولذ

 مدح ار ضحاذالوقي ب الاافاعضةي رذوهفلخ نماوكرتولنيذلا شدعاو هلوق ىف كاملا نعربد وج
 نكللوال.ع هلهأ عدب و هلامةرغ ف ىدصتو كلام نم قّدعأ لقي الف هتيصودنعنوملاتوملاهرضد نم

 * مدح هتثر ول هرئاس عدب و هلام س#+ هتبارق ىوذا هلام نم لعب وهيلعامو نيد نم هلام بتكملف هوم

 ولنيذلا سلو هلو: فدها# نعم ىنأ نب انعئسع انث لافمصاعولأ انث لاق ورعئد#

 نذلالوةيف مسقي ني> لاما فرغ اذهلاقت: آلا مجماءاوفاخافاعضدب رذوهةلخ نماوكسحرب
 اواوةيلوك لو شضماف ميغا نماوكرت ولنيذلا شل اوىلاعت هللا لوقيفانالفدز تالة نو رمد

 كاذيىنعلبنورخ [ لاقو كدلو ىلعءقءارثك أاذالدعلاب هداو فلاي نأ مهدح ب ءاملثم مهف

 ,1ءاوفافنافاعضتي رذ مهفلش نماوكرتول نيذلا ىصون وهو ىصوملانو رضح نيذلا شمل
 هداواهب ظفحأ اوهلام لاس .اب وص انت أو ثايب رقالتيصولا نعووهي نأ مهتلوغطو مهفعذ نمةعضلا

 لاقراشي نيد اشامح كلذلاتنمرك ذ مهل ىصوت نا مهريسل ىدوملاءاب رق نماوناكو اءدو

 رقغافانن ر هل وةنهوبلط ىذلاودو

 مهل دالو :تاشسانعرفكوانن ونذانل

 وو رامالاا هت نمىرك تاذح

 اذ اوان روهاوتب هولط ىذلا

 دنع نماراوت كإ_-رولعان:دعوام
 باوثلا نم هوباط ىذإاوهوهننا
 انزخحالو مهلوعيمظعتلاب تورقملا

 هيصتطااوف ىأةسمايشلا مو
 الودريغهسث.ال هلضغب و هيردعب و

 ديرتامىدنعلحزلا لوقي هيلدر دعب
 نكي /ناوءكلعو هىصتخان أ ىأ

 ردسدملا ىلع ب منابا 7 هنري

 انة دح ىلعبوهنموهءاسكلالاقو مست ال ىنعمىف يلح دالو نرغك اللوق تالهدنع نما وثن رآ ةباثا ىأدك ملا
 . ىل_ءرداة !هنالراوثلا نس هدئعهللاو هلوقب مخ مة ةدصوأ اعس وأ ةيهكل وه كلو ةكريسغ:لا ىلع ,دن ءارغلا لافو لاخلا ىلع ىأ عطقلا

 ْ هغيلاك-: هب وعص ىل_ءريصلاو هني دىف قاشملا لا-ه> | ىلعةياثالا نسح هقيلعت فو تاجاحخلا عبج ىضانقل !تاموملعملا لكت ماعلا تارود.ملا لك



 ا

 . نسحلا نعاس ر لمعلا بنا لم ممالوتماك- ار هادف ىلع سانلا كش ال -لمغلا,ةنملاوباوثلا 210- هللاةمكحنآ ىلعليلذ

 هنا هعفرب ملاصلا ل معلاو هلو ىنعب ءاعدلا ىد نيد هع نمد.الف هنا دهس ير و ىلاعت هنيارمأ

 لاقف مهريصب 00 !ىفاوناك )ا 71( راغكلاو نا ىفاؤناكو 0 *لانيممو ارو ناع

 اذلة فريم نس دل «س لاقأ 0 3 3 هر ل اركان هلو وق نت ىعت

 سلف كلامُد لعل أو هنلا قا ءرض<ي نم هلل وة ف توملادرم د لحرلاهنكلولا عن اذكواذك

 نب نسل ايي رص مها ى دون نأ اويخال مهل ةيارقاذىىدوب ىذلا ناك ولو كداو نمكلا عقد ادحأ

 نيذلاوسه مسقملاق لاق تبان لأن بيبحن ءىروثلاانريسخ أ لاق فاز رلاديعانر يشأ لاق ىع

 ندج انندص مهلىصوننأ او مدخل مهلةبآر ةاذناكوأن كلام لعدل_ىساوهتلاق:اتولوة

 نماوكر تول نيل ضلوا ردد حو ءزلاق هس أع نعناعلس نم رجعملا انث لاق ىلعالا دع

 كسل 3 راش وانا اهاهال 5 ا ,ولاب ةمص ولا بح اص صان تأ ق.قحااولاقلاقافاعذةد رذوهغاح

 ولهدإ او ناف هملعق دع ىذلاب هما نأ | كلذهعنعالفت راولا اوهتاك تاو مهل ى د هول نأ بحال هاري كان

 نماوحنوأ وأن تراولاوهناك ناوةمص دولاب هرم ايلف :وههللأ قدم 8 هلع < نأ !بحأ 1 زخم كل اوفاك

 مهل ف مهملا ناسحالاب ىهولي تأ نم اتملا ةالو هان مرح تلاد ع كدرحا ١ لاقوو كلذ

 هدإو هالو نوكي نأ نوبحيأك مهلاونوكي نأواو ربكينأ ارادب وافارسا مهلاومأاواك ايالومهلاو مأو

 نمرك ذ اراغصى اني مهدالوأ اوك ثداوتام نيذاامهاوناكو ل مهملاناس> الا, مهلوهدعب راغملا
 سايعزن نع هس أنعىلأ ىنث لاقىبع ىنث لاقيآىثلاقدعسز ندمت ٠مدص كلذلاق

 راغطدالوأ هلوت وعىلل+ .رلا كل ذب ىئع : مهمل ءاوفاخاواغض رذوسوغل> نماو كر ولنيذلا شدو هلوذ

 |١ هس د رد ل“ :.ةكونافلوش مهمل نم مهمل نسحال نأ دعب فاي وةعيضلاو هليعلا وهماع فاك فاغض

 الوقاولوة.لوهنلااوةئيلفاو ريك نأ ةيشحارادب وافارسامهلاومأ لك ايالو مهلا نسهأف جانب ا اعض

 نجي رد نيةس.طءنب م هاربا اميادح كلذلات نمرك ذا هدفت مخ رايادقا يقكر اه اديدس

 ديع نب ةللسم مانأ ةينيظنطسقل بانك لاق ىناددلا ع نعهسأ نعمت ردزءد# ىع ىنث لاق ةيطع

 لاق نامزلاوخ 1فنوكامر ك ازتنانلعف. لاق مو“ يت و اهو ىليدلا ناو زب ريس نان. 9 كلما

 هداسمب ن رضفلاقادب ا دلو ىلدإ اوالهنأ ىد دول مشب امان ىملي دلا نم التل ةذ لاق كيس ردكدةضف

 ىهوالا لجر بلص ن مب رخت أ اهل هللا تك ةمجسأ نم تسيل هنافلغغتالى نأ نبي لاقو كم ىلع

 كدعب نم لدأو تكرت ناوهنمهللا ا ىلع كلدأ الأ لاق أن اوءاش نا ةحراخ

 ةب رذمهغل نماوك رت ولنيذلا سنع او ةء الاوزهءكلذد تعالتفلاقىلا تاقلاتكذ هللا مهاتفح

 نءلوق هد . الابتالب اك اىوأور ةعجوتأ لاقوياديدسالوقاولوةملودهنلا ةديلف مهملعاو ذاحاناعم

 أوف : ارا ,علامهملعاوذاخاقاعضةد رذووغاخنماو تبصر ”وانذلا شضملو كلذ لب وان لاق

 مهداولمهلاومأ اوةبافةنكسملاو مثيلا لهو وهند ارقىلوالا مممهنمةيصواهر ,ىوسقو أ وما يح قوهلاومأ
 وت رب وظو هو رض >-نماو ضان اف تلاطما نع نعمسهز رعو مهشعض عمم هرعب مهملع أ: .علاةم شد

 تاره الوةاولوقلودهللااو ةتيلو لدعلاب هلا عي كاذري_هىفونيك اسملاوىاتملا فو هتارق

 كلذانلفاعا اوهّندسو هناك وهنلاب تاعالا لهأ !نمتودم وااو رام ااموةص ولا نم هلهتنا حاب ً؟اامهوذ غل

 رض>اذاوهل أو ىنعمن أ نم لمق ى ما هفان 0 ددقاملت الب وادا نمو ريسغنمىلوأ ةد 4 ١ الالن واثد

 ةيسقلاريضحاذاوافو رعمالوةمهلاولوةو هنموسهو دز رافزيكا بااوىاتلاوىف رقلااوأوأ ةئهعلا

 هلود لب وان كلذ ناك اذاف ةلدالا نمد ءانلل دقات مسهلا وصراف نيك اسملاوىتاتيلاو ىف ررعلاوزأ |

 ( عيار - (ريرجشبا) - 22 )

 7 لا لكل باطخلاو كت كنرغال

 ماسلا اهياكنرفبالعأ عبسي |

 ةدا:ةلاقةمالادارملاو لوسرالوأ |

 ين اد رغامهتاو
 قسسلا _ءلفود دارملاو هلوأ
 ةدهلاثمأ رتاون وه هرارتغا مدع
 ةكمىكرسشم نا ل. ة+«بلع تان آلا

 نومغش و نو رخ اوواكح
 هللاءادعأ نانينمْؤ لا ضعب لاّقذ

 نمانك-اهدق و ريدلا ند« ى ربامف

 تناكليقو تازغفدهجلاو عوجلا
 بيصتف ضرالاف برضتدوهلا
 مجاتت دارا او تلزتفلاومالا

 تساك 1! ىقم_هفرصتو مهطست

 وباقل كلذ سحانللاو عرازملاو
 تقربت ءابمم را ا

 بنح ىفوأ ةرخ ”الامعت نم ماقام

 باوثلا نم نيتمّودلل هليادعوأم

 هندمل ةيسنالذاهسغنىفلماةوهوأ

 عموديالاولزالا ىدمأ نيدامىلا

 مه رانف 5 وك وال بيس هما

 اذا هإ_.لقلاةمعنلاو نيد 0

 نكت لةمظعلا ةرضملل اد 20 6

 كردتسا اذهجاو ةمعن ل

 ةي”الااوقتا نزلا ن كسحل لاقو
 ىهاونلاوماوالاىوقتلافلحديوأ | ن

 نمو لتي وف.ذال دعنام لزنلاو

 اهتياكبةنحلاتناك ام هنالدب و ىلا

 نوكم ب ١ك نم دن الف الز

 لمحو تلق اهملاةبسنلارالصأ

 قابهتلادنء امو هلو نوكي نأ
 هيدنعلا ماعموهو هسلاةرا ثا

 نهم هب زاوبال يذلاب رةلاو

 باع :امثرارت الريح متاد/ اريثكل لا نء هللا دذعامو ىنعملا لل و ةنملا مع

 لاف روب خب نرتاح ىنعم لماعل اوف صولاب اهص صقل تانح نملادخا ىلعالزت باصتناو لذ ئارلا لبلعلا نمراععلا ف

 بالا لسهأ ىنمْوملاحنيب رافكل !لاَغ .رك ذدق ناكو نينمّؤملا لاحرك دال ىلاعا هنا مع اباوق ىفانلفاكر بسيغتلا ىلع بصاو أ ءاطعوأ از ر



 تارت لهأ نمد زرق هسا والسن هليادس ف تلز زر لفودع رثاوع و6 نت اودهامل وك ٌدهو ناكل لغأ نمناو: لاقف مهلك

 قيال نلاسن ا: رلاواقادصتا ربأعن نءواولس افمالسلا يلع ىسدع نيد ىلعاوناكم ورلا نقيا افتو سنع أنه نيئالثونيشاو
 باكعالل لو .لعهننا ىلس هنا لوسرلا فهف تامىذلام ويلا لسوءيلع هللا ىلص ((07) هللالوسرولاليرم> هاعت تاما ءاحملا
 تامكل حاول فاجأ

 لاقوه نمواولات مك-ضرأ ريسغب
 هللا ىلص هننالوسرجب رذن ىئاخنلا
 ف شكو عسيقبلاىلا لسوع يلع
 رن اهة شدا ضرأ ىلا ةنب دملا نم

 ربك و هيلع ىلصو ىئاحضأارب ١
 لاهو هلرفغتساوتاريبكست عب رآ

 نوةفاذملالاّمذ هلاو رغتسا هرادصال

 ىشبح يع ىلعولصباذهدلاو راغنا
 هند د ىلع سدلوطق هرب / م ىنارصن

 ناف مالا اوةد ”ةلاءهزههنلالزناف

 لغد ىزإا ءادتئالا مال نموا

 لصغلا دنع عسا ىلءوأ نارمخ ىلغ
 ملا لزتأ ام دار#ملاو ةنكالاف 5

 تاناثكدلا مهلا لزنأ امو نارقلا

 نمؤد ل-ءافن ملاح هني يعشاخو

 ىلعل مذ عسجلا ىنسعمف سنال
 ىرخأ يملا ىل_عو ةران ظفالا
 ال_لقانمت هللا تاب أ تو رتشدال

 | مسعر نم لمان
 دنع مهرحأ كئلوأم-ماسؤرو

 اذهناش ةمافنىبخالوممر

 هلوقب«لازاش أ اميسحد ولا

 اع هنال باسلا 1 رس هنبانا

 لكىلعرداف تايولعملا عمم
 لكلام ىلععي و ملعيف تار ودق
 تائيسلاو تائسملا رج
 . دارملا وأ

 قوبصتتسرسس نات دق نارك
 ةعماجت» يدر وسلا مد مترحالا

 نأ كلذو نيرادلاةداعهسرابسال
 لرالا نامت ناشثالا لاوحأ
 ريصلاب هيف سماق هر خوة يقلعتام

 ليتم لع ربصلاهبق جر لدشو

 هب انقخح دسعوم ةعرم

 ”تايهتملان ع ا ريدالاو تاب ودنملا وتام>اولاءادأ | ىلع ريصأ ا اوداععملا اوه هوشلاولدعا ١ ردع .ىلا هد ةرعمفف ل الدتسالاو

 يي تت ااا

 9 | هرك ذللاعت هلوةنوك نأ ت>اولاقا الازيكحاس ماو ىناّتيلاو ىف رقلااولوأ ةوهقلارم 2

 بقع ٌتللذناك ذاهمق م منذ اعةمصولا ص ىف هدامعه ماس دان مهفلح نماوكرت وانمذلا ش ُض و

 انشا نم قواد بنام سسك ناحلافانلقام بتاغم .رهظ" تاكو تةسصولا كاهل جلا ةدلآلا
 لاقاديدسالوةاولوةملو هلوق ليوان فانلفام ىنععو هب مري هلوهاعهريغىلاهمكح ف رض نماه ناعم
 .بهونبانريخ أ لاق سنو مص لعب ديزنناتاكهيوتن الاءذه لد 2 ادتسىف هلو أ رك 3 نم

 اؤلوةكوهللااوةئءلفموملعا ًاوذاحافاعضةد رذ مهغل نماوك رول نيذإا شذعأو هلوق ىفدي زثالاق لاق

 ىدؤوااثراو متلااذهم ف ع الوهعفس ونيكسا|اذهرك ذب اديدسالوةلؤغ لاقادي د. الونأ|

 مالكتلانمديدسلاذاار اغصاولاك ول كداونلار اهن:أك هلراطنافهسغن ن نع فديالريغص هنال هب رضنالو
 ىنواك اياغاالط ىئاتياالاومأ ن ولك ًايزيذلانا) هلوق ليوان فلولا باوصا!لدعلاوه
 ريغبل اوةناطط ىئاتنلالاو مآتولك ان اءنيذلاناهؤانث ل> كالذي ىنعت (اريعس نوأص.بوا ران مهوب
 نولص سو مهجرانامندلا فال ط باتل الاومأ مهلك ايةمايشلا موفارانمهتوطب فن ولك ايامنا قح
 ناىرسلا نع طاش انث لاق لضغم ني دجسأ ان لاق نيسحلا ندمت أنما دع [ي اريعس مهلك ان
 املط ستنلال املك ايلحرلا مافاذا لاق ارأث ممتوطب ف نواك ااماالط ىاتبلالاومأ ولك 5
 لك اب ءار نمهفرع هبزدعوهغنو+.نذأ نموهعماسم نموهبف نم رخعي راذلا بولو ةمايقلا مول ثعبب
 نورهون أ نرمخ لاق معمانرمخأ لاك قار رلا دبءانريسأ لاق ىكي نب نسحلا نص متل لام
 انئاذاهت ران لاق هبك رسلان 0 انث لاقى ردا دعس ىلا نعىديعلا

 ران نمارعص م-ههاو ذآ لعح متمه هرفاشع حاب نم وبسم لك ودقول.ءالارفاشكر رذاشم مهل 3

 نولك ابا غااسإط ىتاتملا لاومآن واك اينيذملا ءالؤه لاق ءالؤه نم لد رجا تلت هلام نم حرخ رع
 نواك اءزيذلانا هلوةفدي زم لاق لاق بهوئباانريسحت أ لاق سول 77 اراثمهمخوطب ف ا
 اوناك نيس كرشلا لهالهذه ل اقاريعس وأ ص.سوا اران مهنوطب فن رولك ايامغاالط ىتاتيلالاوم

 راثلابءالاسالاالصلاوالصلا نمذو نام هنافاريع نول طسو هاوذامأو مهلاومأ ولك ا
 َقدز درغلا لاقاكا مب نحسلا كلدو

 دك تالضلاو اهمف ضب ريل * هلها ران نءىتللا باك لث اهو

 رومالا نما أ هدد شاب نم لك ىكلذلمعتسا م مث *# ىلسالدال ناملاضلاو 5 جاحملالافاكو

 رعاشل الاف (مكلذريغوأ 5 |ةموصدخخو ؟لاتقوأب رح نم

 كاس مويلااهرحل ىناو ده .هننا لعاهتايح نم منك

 ةءارقىفءارقلاتغلتشاو اهرحو راذلاىذأةرمثابمةلزغع لاتةلاءارحاو برحلا ةدش نم هرهاناملعخ

 كلذر قوانلقىذلا لد واتلا يسابلارعغبا اريعس نواص.سو قارعلاوةنب دملاءارقةماع هنأرقف كلذ
 ىعب ةيلصمةاش مس واوقنمنو# اوذر < ىيععفانلا مب نول ويس ونيدف دوك ل)!ضعب ونيك 1! ضعب

 | اهالصنالهلوق نمعانلا ف ىل ءارقلا حج عاج المضلا نمدلو أ كاذب تلا ورغعجو ألاف: ئلؤرم
 مهرج دش هنافريغسلاامأو مضلا سم ىلوأ اهب عملا نا ىلع مخل !لاصوهنمالا هوت كل خال
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 ساه ذدادأ ١ ىلعةةعاملاةم اةمعيسل ١ اوذيجهمل ١ ةناسعتلاىك :وغلارهت نم» .رباصملاو ريسدلاماسق فاكس ىفناسنالاديالعنا تاس ايو ١

 قلاب نا ةظ الم نم لاوقالاولاعالا عج ف دال هابا<«سغن مْزْلَأَو هم هيلعيل د ٠ ردعف سم ىلءرعص نم لك-فدشلاطد رلاع نم ةطنارملاب

 هنمعالغلاءاجر وهوة موب رلاةغبطو ) | 7! ١ ىلع مالك- لامة دوبعل اى اطو تماس مت هللا ىو هدد ع اذهاف اممادتعمنوك ىتح

 ار جال ا جا وج <٠ م كا تطوطو تام ب طم اخاه ش 1 مد فقال صمت ناحتل جا تاطل ف1 0 طاش ا 1 "اش طم طا مك زج دو تدق وت اك نوعا دحوم حج ع نممصسو هكا وجوال

 مةروعسما ماياهغصوقترعس مخ اذاولاق هؤانث لحهتلا ن الكل ذك ثالذ ناانلةااواهرح اديدش

 مج ل ةغص عضوملااذهىفاذاريعسلاو كلذكى هواهمول_مدىتاتملالاو مالك ؟ناهؤانث لح ريدا

 لج ىنعن (نييثثالا ظىلئمركذلل ىدالوأ ىف هللا وصوت ) هلوق لب وان فلولا و. انغصوام 0
 تاماذاكب روكيلا دهعي لوةيني.ثنالاظ-لثمرك ذالكد هالو قب ءلاهننادوعب هللا كيصوب هلو ةبهؤانث
 لثمو جمر دلل عيب عج هئاريم ُتانالاو روي ذل« داون اناناواروك ذاهالؤ ابنا توجنم تلا

 2 دامي فم نافعا اوهرابكو هدو راغصهيفءاوس مهريغت برا ونكبلاذانييئنالا ان

 هللا وصون هلوةب بصني ملورك ذلل هلوق ىفىلا ماللا ىهوةغصلاب ل_ثمهلوق عفر وني.ثنالا ظلثم
 لبق هناك ذاهنءريذملاءاممسالا ىلع عقباللوقلاول اولا ىتعع مالعاو دهع عضوملااذهىفةبصولا نال

 ىلع اربد ”الاهزهنا ارك ذدقونييشنالا طحلثم مويهتمرك دل ا هرك ذىلاعت هللا لوشي

 نالنيدامىلعةثر وفل و تامنمّنا اريمىف ك- ا نمسح اولاهننان ماندي ب” لسو هيلعهلنا ىِلَص ىأ لا

 لئاعيالو ودعلا ىفال,الناكن مهدعب هتثرو نمدحالت لاا ريم نم نو. عضقن الارناك ةدلهاجلا لهأ
 ريسحخاف َ ٠ رذلا نوددل" اًهملانلْلَذب ب نومة اوناكحسحو مهتمءاسنالالو هد و راهدصنمبو رخلاىف

 لاقنةروسلاهذهرخ !ىقودن "هلا ءنهىفائاريم هل ضرفو ى<« نمنيب تمملاهفاحش امنا هوان ىلحهللا

 نينشنالا طش لثم رك دال مهريغثراو لن كي ملاذا م هيب تاريم مهل مهئاناو مهرابكو ثبملاداوراغصيف

 ىدسلا نع طامسا انن لاق لضغم ني دجحأ ام لاقنيسحلا ندمت انخص كلذلاةنمرك ذ

 02 نمراغ اال اوى :راولان وب رولر وثالةلهاجلا له تاك نيبشنالا 1 هرك ذلإ دالوأ ىف هنناوكيدوت 1

 : ة ما 'لرثورعاشلا ناس وحن نر لامعا لاَعلا فاط أنمالاهدلو ن«ىل-رلا ؛ثرالنالغلا

 هنلا ىلص ىلا ىلا كلذ: كل مآ تكشف هلامنودخاب ةثرولاتءاف.تاودنأ سمن ”لرنوةلع م ًااهللاغي

 تناكناو كلوراماثلث نهلفنيتنثاو وفءاسن نك٠ ناهد الاءذز_هىلاعتو ل ارامت هبال ارثاق 0

 نولفدإو مك ل تاكن اهدار نك منا ماكرنا عم رلا نهلوةمخس مأ قلاق مفصلا اوافةدحاو

 سابع نع سبأ نعىلأ ىث لاقىع ىث لاقىأ ىنث لاقدعسزيدجم ارثمع نمل
 ضرفاماهذف هّنلا ضرف ىتا ضْئارغلا تازنامل هنا كلذو نييشنالا ظح لم رك ذل ؟الوأ ى هناك دول
 ةنبالا ىطعتو نها و رلا ءارملا ىليست ولإتو مهشعي رأ سانلا هجر ؟سوبالاو ىننالاورك ذلاداوللا

 اذهنع اوتكساةهنغلاز والو موقلا لاقي نأ ءالؤهنم سدلو رّيْغدلا مالغلا ىطعبو ف الا

 ىطعت ؟هيبال وس را دمع بعل لاّعفد ريغمف 5 هلل و وعنو 00 2 وهيلع هللا ىلههنبال وس رلعاشب دملا

 قا سلو تاربملا ىلا ىطعتو مولا لئاقتالو سرغلا بكر تت سيلواهوبأ لررامهدن هب راما د

 لاقو ربك الاؤربك الاهنوطعن ولتاقنمالات ا ريملا نوطعدالت#.ءلهاملا ىف كلذ تول عي اوناكو ا سش

 ىلاعت ول رابت هللا حفص ولا نمدااولل أو هلو رثلبقداولا ناك لاما نا لجأ نم ذكر لدن 00 1

 نءانعىسعنعمصاعولا انث لاقو رعءزيدس# ٠مدع كلذلاةنمركذ هي الاءذم كلذ
 تناكوداولللا لا ناكلاقكد الوأ هنلا مكيصوت هوة ف صايع ان ءءاطءو أ د هاج نع مدت ىلأ

 نو لت نيبت الااف جلكم رك ذال لعف تحل امكللذ نممللا خسف نيب ر ةالاو نيدلا اوال صولا

 يملا ٠ ص نُملاوعب رلاةجوزالو عسب رلاو راش جوزللوداولا عمسدسلاامهنمد>اوزكل
 د لثم مرك ذلل ؟دالو أ ق هللا ميسون دهاحتن مهد بأ نب انعلبش امش لاق ةغيذ ولأ انث لاه

 ىلع "نإ دسم 5 هن هلا وراه تارهظف

5-0 
 يلبستابتا ءاسندلاو نيدلا بادآل

 مدس ”اىل :داعالاك اه 000

 ىهو لوصالانمةروسلا هذهىف
 ةوبنلاو لدعلاو دم-وتلارب رقت
 ماكحاك ع ورسغلا نمو داعملاو

 نسم !نعو داهجلاو ةاكزلاو منح

 هوك رثنالف كش د ىلع اوريسصا
 او رباصو عوجلاو رعسغلا بسب

 اصأامببس اواشغتالف 1
 5 ةلالاؤو دحأ مول

 ىف الف مودعاو رباصو مكين

 مصالالافو مك-:هريصأ اونوك نأ

 قللاعتهلا فيلاكت ترثك ام

 اهملءريصلاب مهرمأ ةروسلاهذه

 اههفداهجلا ف هنا بيغرت تك انو

 0 | ءادعالا عم ةرباصملاب مهسمأ |

 نآامهددحأ نال اوةاهشفةطبا ارملا

 روغثلاف مهاويدعالو ه طررب ,

 ثيحمسهلورمخ كئلوأ طبرب و
 نيمصحلان م داو لك نوكي
 ىلاعتلاقرخ الالاتعلا دعتسسم

 ودع هي نوبهرت لكلا طاب رنمو
 هلا لص ىلا نعو كودعو هللا
 ليس: ءلوامونطبا ارنم لسوعبلع
 همامقو رهش مايص لدعك ناك مهنيا

 الا هنالم: نع لدقني الو رطذءال

 رعبةالصلاراظتناامهمناثوةحامل
 نةملح ىلأن عم و رك ةالصلا

 نمزف نك. ملاق هنأ نجرلادبع

 ورغ مو هبلع هلا ىل_صهننالوسر
 فل ةالضلاراظتنا نكمل اوديفطرازب

 هر ره ىأ 0 3

 ةعماح و فراعملاو 9

 د عم هانم ونا 1 م ل <

 0 ل الناب لاه راونأوةئاسورلاراهتواهماقصوتن رشدلا لم !التخاواهرارقو سوغنلا

 اعبعساهاعابجاردافاهلاماعللؤ مهل َنارئامضلار طاونو رئاصبلا نوبعباودهاشف فاسو رلادو> ولا ليلا اواو ولا مسجلا دو-ولارسنف



 سا و و 0
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 تنوعا اذن ركشنب دارها الا 7

 ارق نزسأ متلالضاوقبا وغلا وتماد لاو ىزللا لكاهضق ك.ف عدعبلاو )ِإ 0 :1 رهف ران اذعا انعدغأ تولع 0

 ةسولرلا لضفبال<-!؟ىفةءدومعلا
 ىف ىلا فتاه نم انعمءانناانمر

 رغغافايدانم قيفحلا ميسلاب ببغلا

 ءادنلا انتعمسأ5 ىأ ان ونذانل
 نأ لءقانم يسال ةعدَملاةدارالاب

 0 كِإدَع ,زانلر فغاف انقل

 الأب , متم اعل عيضأأل

 رق لع تاور ك ذم نطابلاو
 اورحاه يذلا ك.تءلوجرو كشوف

 لا_عالاوراطوالاو تاطوالا نع

 اوحرخاوةممزإا قالخالاوةئيسلا
 ةعيبطلا تالماعم نم مه رايد نم

 تاوطس عع! ملاءىلا اهرايدو

 ىاوذوأو ةمدول رلا تاغص ىلحت

 نييدنلا عماولت اةوءالبلا عاوناب ىلط
 نرغك ال قدصلا فس اولتقو

 منان دالو مهدوجوتائيس مهنع

 وتل اراع#أ اهذ لوصولاتانح
 ىوقتلاو عرولاودهزل او نيقيلاو

 ىدهااوصالخالاو ىدصلاو

 ةوتغلاو ة 80 اأو ةفعلاوةعانقلاو

 ةيغرلاو نوذلاو قول ارةرهامحملاو

 ةسيحملاو بلطلاو ءافولاوةبهرلاو
 لعلاوةعاصشلاو مركلاو ءابحلاو

 ةمهلاو ةردةلاودز ءلاوإلاو

 قال.الاو تاما ا نم اهريغو

 ةبانعلارا مالا اهتحت نم ىرحت

 هد_:عهتباوةب دنعلا ماعم نمأب أوف
 ةنجلاد:ءنوكمال ناوثلا نسح

 نمراكللا ل هأ نمناو اهريغو
 ََن روكي نيم ءاطعر هالظلاءالع

 لدي هنيا روق همن نم هناعأ

 نم ملا لزتا اع نمونو هبل

 فوشكلاو تاماهلالاو تادراولا
 اونوااملنو ريد ال هلع ئشل ىلعاذا سو هرلعدننا ىلسلاقاك هنننيعش ايناس رلارط اونا نم مهلا ل ازمأ امو

 ال ارا.: هللأ محسذف نيد رفآلا ونيدلا اوألةيسص ولا تناك ولا اناكل اوني سامعئء ناك لاق نييثنالا

 انث لاقمساقلا انثاص هو رك ذم نييشنالا ظحل_ثركذ ال لعف بح امل ذ نم ىلاعتو
 هللادبع نب راض سابع انعدها نععرحنءانععاص ىنث لاقزيسملا
 تعمسلاةردكسملا نيد #نعتبعش ان لاقرب مرح نب بهو اذ لاق ىبثملا ند هب نضام

 4 ةوضو نم ىلع م 2نو ًاضونف ضد ان ول سو هبلعهلل ىلصهنلالوسر ىلع لد لاق هللا دمع نب رباح

 ماعلا ايئص ضئارفسلاةد ”[تازئف ثاريا اب ف .كةّدهل الك ىئرباغاهلالو-رابتاقف تا

 ىداعلاةرباجن عردكذملا ني دست َىقث لاقت نبأ نعجاع ىث لاق نيسسحلا انث لآق
 ءوضو اعدف لقعأ ال ىفادجوف نام جة نبق دنعهقاىضر ركب وبأو إسوءهيلعدللا ىلص للا لور
 د ,.الاكدال اوأ فهنا متر دول ثم افلام م فيك هلال ]وس رابثلقف تقةعفاف ىلع سر م مو هونك

 ناكتافن ,ك ناف هلوق اوعي ىعت ( كرت اماثلث نولفنيتنثا ىو ءاسنن كتاف ) هلوق لب وأن قلوقلا ُُق

 نيتنثا نمددعلا فرثك ' الود نيتنثادوذثمملا تاند ءاسن هوه : بعلو نيد ةنئاىوفءاستتاكوزتملا

 فلجن ثدملا نكي ملاذا هتثرو رثاس ىودءث اريمنمهدعب كرئاسم ناناثلا هناذبلف لوقي كرتاماثلث نواف
 وو ةرصملا ىوحت ضعب لاف ءاسن نكن اف ل اون ىبعملاىفةسد رعلا له فل اون وعمار 5ك ذادإو

 قعلبهممنورخ 71لاهو ةفوكلا ىو ضعب لوقاضاأ اوهو ءاسن تاكو رثملا ناك ن افانلةىذلا

 لاق يسصولا مست مك تالوأ ىفهنلا كمصوب لاقفدالوالا هللأر ؟ ذامنالاقوءاسندالوالا ناك نافكلذ
 ىذلالوالالوةلاورغع>و أ لاق دالوالان ءكل ذب« بتمةجرب ”ةرز١-اودالوالا ناك ناوءاسأ نك ناف

 هبامشعم تاكو لنك ناو هلوةنالىدنغ كلذفبا اودااب لوأ نيد رصدلا نم هنعهانمكح نع هانمكح

 نكالاوناك لاه امافكلذك ناك اذاوثانالاو روك ذلا عمت دالوالا نالاوناك ناو ةادالوالا
 :لرئانم سدننلا امبتمدحاو لكل هب ولو ف منلاهلفةدحار تاكو هلوقل. وانت ىفلوقلا هو
 لرتامف دن ةدحاولا كلتاذلوقب فصلا اهلفةدحاوةكو رثملا تناك ا و هلودد ىجعب )د او هناك نا

 ةدح اولا ضرفاذهذ ل ”اكلاف تاف ىئن ًاالوارك ذتدملادلو نماهريغأ عم نكي ملاذا اريم نمثملا

 زو الىبااةثا ارولال عن هل |وقنملاةنسلاب مهتضا رف لق نيتنث الادضل رف نساف ند الا ىوفاموءاسنلا نم
 فلخاموهّدك رث نم سد _بلااهممد>او لكل تملا ىونالو ىنعب هنأق هن دوتالو هلوقاما اوكشلااهمف
 ىف :اواداولا ناك 6 ذدإو هلناك نا سدس ا ىلعاممدحاودادز/ الدااولاو ةدلاولاهمفءاوش هلام نم

 الا عمدلاولادازء ال نأ بحي دةف لي وأتلا كلذ حصص ناك ذافلا اة لاق تاقةءامج وأ ناك ادحاو
 ماتم ا ناكلذو تملا دلو نءهثارب ريم ن مسر_بلا ىلعةد>اولا

 ىقيىمالا سدل لق عجأ هدااولا نماهعيصت اهزنخا دعب ةدحاولا ةئبالا عمبملاةك. ربى اب مهريبص"

 دادإولا ناك ارك ذ ذهدلو عمم تك رث نم سد سلا تملا ىرل أن هدحاو لكلا ناو تننط ىذلاك كلذ
 ةنبالا عم فصنلاةسقبنمكلذ ىلعدي زنافاسم-م هلهنيا نمةبضد رف ةعاسج وأ ناك اد>اوئنأ
 للك ناك ذاهملا ثيملا ةيصعب درةلانأث اهدب راتخاههدحا رتمملا ةنبازيغو ريغ نكي ملاذاةدحاولا
 هلبا ىل ص هللا لوس رناسل ىلعاهل كلذ كيل اممرقأ آو تدملا ةيصءىلوالف ضن ارغلاماهسدتقب أم
 هلوقىلب وان قلوقلا نءاثرملا هال نك ملاذا هياهالو او هن :باميص ءررق أب الا ناكو لسوهيلع
 دلر ثيحلل نكي مل تاف نكي ناف هلو هزانث لح ىنعي (ثاثلا همالفءاربأ هئر وودلو هل نكي مل تاف)

 3 تحد
 قاوراصو تاضاي رلاب سغنا اداه- ىلع اوريصا محافو لبق د, رزعلاماعمىلا مهلصوب با سجلا عد رسمتلا ناايذدلا ضرع مكاو لعلانم

 خ آوهّنلا انءاقبلاباو زوغتف نوفت اعله او وسامىلاناغنلالا ف هتنااوقت اوهتلايلوصوالحاو رالااوظب ارت 1 ال::الادنعب اغلا ةسيقاسم



 نيملاعلا بر هتادجلا نأ مها اوغد : 5

 ) (محرلا نجرلاهللاممس )

 (نوعبسوتسوثئاماهنا أسرى اهمالكو [ ورسم ندرة نوماس ةروسإ)
 اريثك الاحرامممثد واهحوز اهنم قلتو: دحاو سفن نم وك ةاش ذا كب را راو دنا سانلااهمأان

 الو سطلا, ثي,كلااوادنتت الومسولاو 3 26 7( ىتاتنلا اون آو اييقركيلع ناك هننانأم احرالاو هينولءاست ىذلاهللا اوعناو ءاسنو

 22 ا يسد 0101 مل 11110 11
22222222 

لوة.ثاثلاهمالق تراودلو نءامهري غنودءاوب أ هثر ٍِد وىن الورك ذ د
 فاخاموهتكرت نء«مالف

 تاقاذا.ع لئاق لاف نافبالا هلل .ةناوالا ناثلثل ا هل ىذلا ن ةلئاقلاق ناف كلذ بج ثان دعب
 نام ]| ىل_عنيبدق تاك ذأ نإ .فاملاناثلث لاهل .ةيوسترك ذ كرت كل ذلو هيلا تملا له برقأ هنأب

 ماهل اى وذءاطعا دعب هن | اريعىلوأ وا هيديصعب ررةاق تدم لك ناهدابعل مسوهيلعهللا ىلصهتلال وسر

 ثنملا نكيرلاذااهل نممامءالل سساهلسا نم ىتلاةإغلاى ميل ىلا هذهوهناريمن م مهماهس ةضورغملا

 نماهل ضرفامءدامعل ان لح هللا نيمذ ترملإ لاح ىةيصعب ثسدل مالا نالهر وب ار يغائراو فلخ

 ْن هبه هناند هج فووذرعدق ناك ذا ااهعمهتمن ا. دايلا تاثلثلا هلن لك كلراوشمملا اهدلو ثتاريم

 رركد : ىلع مهل انيعمل اذ هناب ناكو مهضئارفو مهءاهس ماهسلا لهأ ذح دعب لاوم ا انام هأ

 نافل هركذل + هلو5لبوأن فلولا واهس هنم4 ىو ت١ متاريم ن ماقد هلمهسق ند .لكعمةمكح

 كروةوخالاعمنب وبالا رك ذهل -أ نمىذلا ىبعملاامو ىلا ”اهلاقنا سدسأ اهمالفةو 530

 ةناباىف ناكف اولا نالاو ةعاجلاةوحخالا عمامهمكح ىالتحنا تلقدد-اولا حالا عم 1 5

 اييككشد م نع ةياقكو نش نونا متبل امهداو نمتلذواسب ان .عل وات لس>هللا

 0 نام حدا را امه ريغ بن ترا اوال وتم ءملإ حا 1 !اوامهل ناك ا. عريغتم ريغ خ هذمأير وامف

 الاهريغيلا هلهيىذ اعمؤانت لحهير هلهيىذق ىذلاهقد لقتال هلك ذهلباءاذة باه قسم

 نك ملاذا ضرغام مالل هرك ذىلاعتهضرف ىفناكف هقلخ نمهسسلا هل ةن نمىلا هن ع تالذهتلا لق
 لام اوه ضو رسغملا كلذ ن اقاغلل ةدضاولا ةلالدلا عاولهدلاو ريغوا هريسغت راو تنملااهداو)
 نماهل ضرفامهرك ذىلاعتإ 2 غال قاها ضرف نم ضرغلا كل ذرب ريغ ىى-بحاواهل ق-تنيملااهدلو

 ىنالاهل ضرفاعريغتمربغ اهضرف ناكل ذي لءدح اولا خالا 0 ع "لرش مّتلد

 ددعفلد وأنلالهأ || فاتدخاملاوحالا نماهربش نود هع [طدايعل | مر نماهمف هريغ ىجلا لاخلا

 هللا ىلصدنبا لوسر رادكأ ةعاج لاف ةودخا هناك ناف هلوةدهر ك5 دهلاعت هليا مهانعنيذلاةودخالا

 هؤانث ل هللا ىنعنامز لك ىف مالسالا له« ءانعنم ممهدعب نمو ناسحأب مهل نيعبأت لاول سو هيلع

 نيركذوأا انا نكوأاناكنيمثنااههنمرثك ١ او ادوحخالا ناكني 0 :ظ١سرسلاهمالفهوحخ ا هلن اكن اف هلو

 هتلاقئالذنأب كلذلانمريثك لتعاو ىئننارخ الاوارك ذامهدحأ ناك تاواروك ذاوفاكو أ اناك
 عطقاضيفتسمالقن هيث نارا رب لا اهل لم هلوسر ناسا ىلع هوا لحدا تاس نعةمالا ١

 لود : تاك هناهنعهللاىىذر سامع: !نعىو رو هدور وقليل ولت نعهيفكشلا عفدوهئ.حئرذعلا

 هؤانث لحهتنان وك. نآركنب ناكودث الث اهلق اةعاج ةودا ا لج هللا نعل

 ومد كندي :اوزلار ىو دحاو خأو نيولأ ف رعاه لاناكبذل

 0 نع سابع نتا كوم : هم 0 ىأ لافي دف أنبأ 2 00087 ادع

 عسيطتسأ !ىله هلسمتارضر نام لاخذ واسيا كمر اوحالاوةوخأ |

 ىدنعكاذىفلوقلا نمباوصلاورءعجوب الاقراصمالا ف ىذمو ساما اهثراوفو ىمق ناك ضن

 ن هتلادعنن 2

 هيلعهلنا لص هنا ل وسر بادتأ هلاقام ىلع ادعاصف ثمملاةودنا نمتانث اةوحلا هلتاك ناف هلوقب ىنعملانا

 هنا مسا ءأىلا مهلاومأ اوك ان

 النأمتةشناواريبك ابوحناك
 اوعكناه ينامملا ىف اوامسسقت

 ٌتالثو ىنثمءاسنلا موك. باطام

 اولدعنال نأ مة ناق عابرو
 كلذ: اع أت كاماموأ ةدحاوف

 ءاسنلا اوت آو اولوسعتال نأ ىندأ

 نعمل نبط ناف هل نخاف دسص

 0 1 ءدههواكف اسعن ه4 بمئش

 ىلا ؟تلاومأ ءاهغساااونوتالو

 اهنمهوةزراو امايق كل هللا لعج

 انو رعمالوف مهل اولوقو مدوسكاو
 جاكت لا وغلب اذا ىتح يما لااوأتباو

 مهلااوعفدافادشر و منم مسن 1ناف

 اراد وافارسا اهواك انالووهلاومأ

 فقعتسلدامنغءناك نمواو ريكي نأ

 اذاف فورعملاب لكاسلذاريقف ناك نمو
 مهلعاودهشافوهلا اومأ مولا «خد

 اممبيصن لاحرللابب د>هّنلاب ىفكو
 ءاسذللو نوهرقالاو نادلاولا ؛لرن
 نوب رقالاو نادلاولا كرام يدت

 اذاواضورغمامبص:رثكو أ هذملتاف
 ىماتملاو ىبرقلااولوأ معارض
 مهل ا أودوهنموه دوقر ررافنيك اسملاو ١

 اوك ربو يذلاش ضلوافو رعمالوت
 مهلعاوفاماناعطتد ردم وفا نم

 نااديدسالوقاوإوةوهننااوقتملف

 الط ىاتبلالاومأ تولع ان انيذلا

 تولد سوار ا ران مهو وطب ىقن اواكاب انامنا

 اغضخ ن ولءاسأ تار غلا | (ريعسس
 ىلد ةزجو مصاععاتلا فذح

 نوفابلا ريم سامع كل

 . ل_عاغتلاءان ماعدابىأ ديدشتلاب

 توقاملاوز زج رحاب ماحرالاونيسلاف
2-8348 

 اذاو ف ةوام بأ ىلءف قولا فةزجود رامهف ديد قا اراشي : سائينه بصتلاب نوةامل ادب زب عفرلارةدسحاو هرج ةلامالا,باطام بصنلاب

 ه«سغملا ف اخو ىلهعأاو تادعس اوه رد حصا لال :اياف اعسض امانق نوفا عفنومأعنباسبةدي زنا ارقلا لكاهز هده اةينهدر
 هئاالااتقغتاناونيتلجانالوب ءاسنو فوقولا غاهمتغب نوقابلا لضفملاوداسجن وركن وب او رماعنب ابل مذبندوسبسو هس أى يو ,



 ا ءادئبالال اواوعتالنأ ط يناعا ج عابرو « اريبك ط مكلاومأىلا ص بطلاب ه انبنقر ط ماعرالاوتاهوطعملا تم

 نيتلج ءادترال ط اوريكيتا جب مهلاومأ ج جاكنلا ٠ افورعم هاني مع بجوملالصأ نع جراخ طورمثلا نال ط لعرخآ 2

 لوالا : نوب رالاو هابيسحط مهماعضراعلا ع وقودعب ب>وملا ل-ىلادوعلل ط )١74( فورعملاب ج فغعتساف ني داضشثلا

 هاناع> رب دهب ط رث_كوأ ص
 اوفا ءافو رعم انور

 ط اران-ءاديدم ص مال

 ل ب ب بصب اتا مك سم
 مهراك-: :اوةحخغ !نعكلذنمهولافامة دكة اروةمالا ل ّقنل اهم عهلناىذر سابع نب اهلاهام نودولو

 قطنم فن .وحئالان آت عدتو هدا نب موحخالا فلة فيكو ل اه لاه ناو كلذ ىف سامع أ هلافام

 نيبفيل الامن اش نمن اف كلذكت اكن او كلذ نا لق اهقطزمف: ةودخالا اثم هب ثدالالا ثمنرعلا

 قاضيغت بيم اكو كل دك كلذناك الئامهه وو ضعب ىفا غانا ناوا مههدذع براتب نيمالكلا ءده تناك انريسغتلا# ٠ أريعس

 امهروهطامجنمتعحوأو امهسور ور عوهنبادنع نمد رضاهمالك قالمعتسمارمش *”:. افق: 0 ف
 تعدحو]ال ةمناك ناوامه ام ممنعجو لاعب ن نس ع دشأ كل ذناكو . ع 35 . ٠ "وله * ه ع و , هد 2 ع 9 عام 9 3 و 6 فتئاطعتلا

 ىدزرغا !لاهإك امةرهط

 فغشملاداو هلا نضاينعا اريسبف دع ىوهلاوىوشلان ماني داو اوذىفاع

 تغصدفدهلبا كانون لا فانت ل لافاك انئ دك[ فاس هنم هناهالوةمنأك تاوكلذ ناريغ

 ا مولع مهلاو مآ 0

 ةبدلاوداهجلاو ةالعلاو ةراهطلاب

 نمرخ 1«نمد>اولا ىلا ماذا اد اوناسنالا فناك املك بارخا نمتغصوامناك ام ذاكبولق ا مراح ام رحت نمو

 | ناودخالا ناكواهمالك فره_:اواهقطنمىف مدفأ جلا فابن ينثا نمنيسنثااراصفوخ [ناسنا || وباسايسلانم كلذربنخىلا
 نمناسالا فنك امى عمامهانعمهبشأ نيغلم نيسسغن نمميحاصريغامهتمدحاو لك نيصضم |! ؟ : حال اهب طانب ىثلا قالسمنالا
 5 تعسةرو.لا حد اذا_عملاو شاعملا

 تئارغنموىوتلا ىلعني اك 0

 امهرداص ن نيترو وس هش نأ نارقلا

 فصالاقامهار>!سانلا اهيا

 ةروس نم «عبارلا ىهو لوالا
 سلا 7 ا

 يملا فضلا

 ىؤنلاو مكفلخ ىذلا مبراوقتا
 داعملارك ذيةرهتدمىفاثلا فصنلا

 ماسلا زنا 2 راوغتا
 ابك للع ىلاععت هيا ع ماقد

 هدحاو سغننمانقلخ هنابئونقنلاب
 الفانقلخ هنأوهولوالاد.ةلاامأ

 ى_عمىفةوخا ليعف تغصو نيذالان وضعلا ىنثأ ظفلد امهمنث أ رخاف 1ىنانالادحاومئاضعأ

 ضعبلاق دقو نيماق ىعمف يواقوز وف ىنسعمىفءاوفأ أونب رهافل !ىيعمفروهط ليقاكنب هودخالا

 انادي باعج ارامل *.ت 2 كلذناكلذون انتا عسب 0 لقأنال ةوحا ليقاسعا نيد وغلا

 ١ دقام جارخ ارخاز او>نعئنت هلع سدلق ىبعملا ف كالذكن أك نا اواذهو -> نيذت الا نأ ءيلاعمفب ندرف رف

 هنمادعاصؤ دن الث لام ريسغو ر وصول اةعهيشثالب درعلا ن كلا ىلعاضيغتالمعتسم مالكا ى ص

 ىلاامهد ا مضدرف رد نم ءوخالا نم دحاو لكن نأ لعدق هناك شالذامات لا اوخأ لاق نمنالامخ رودو

 لاقي نأاهمالك فن ررعل زيوس 23 كلذكن اكن اوم الان اون ع ىتش اناكت ا دعب اعج-اراصفنوخ "الإ

 نينثالا ظغادا م هون ودخالا نعاربخ ع.+لانءريغلل اظفاوهو اوماق مهلوق اوقف رضفاوماق كاوخأ
 مهيف» وذ ةرعدق أم هرب ريخت » ريغاذا 11 وصولا مهدنعاف و رغم مهتنسلا ىلعمالكل اهيىرحام لكل نال

 ةر وصوقطنملا ىف لاثم امهلف ه.-اصملا امهددأ امه نيع .ومعاناكنا اوناوحالا كالذكف» و رك ا

 ناكذاو موهغم ىنععالاخ الاىلامهدد ريغ, نأزئاسريغف مهر وصوا دعاصف مهنمةثالثلا لاثمريغ
 ثملاةودخاري ص ءاهثلث نعمالاتصقنملو لئاق لاق تافلبقانلقامتمتلاب ىلوأ لوقالف'كلذك كلذ
 ىلعنالمالاهند روك ذنعمالا تصقن مهسضعب لاقفكل ذى ءالعا اتغلتحا لليقادعاصف نين !اهعم

 سضلسلا هالة و اد ناك ناف تلت لاهمالف هاون هئر وودالو هلن م نافهلو ع 5 3 00 ا انقنالا بوح وللع هنأ كش لاقع.» ررث دب زب ا لاقذاعم نن رمش انكرص كلذ لات نمرك ذ د مهم نود منوم بالا

 ١ اكو < :ثلثلاءزمد_>-اولاثالا اهمسحالون وو رالومالاا داب عيت كلا
 نورب معلا لهأ ناكو كلذ ىوفاماهه حي وثلثلا نمد اولا الا اهمعمسالو نوف ربالو م اوازنأ ةبدومعلاىه ة.ةواخلا نالمهاو
 لقدر ؟لاقو مسهمأ نود مهملعةةقنلاو مه اك :ىلب مهابأ نالثلثلا نم م#همأ ا اوبحامنا مهنا 3 1 3 ونو

1 .6 

 هذعوهمأا اودح ىذلا سدبساابثنملاةوالةنوعمدج او سدس ىلعا مرمصقو سدا مالا تضقن بم ًاوءاهنب درسا

 نبا نعرمعمأئريخشأ لاقى از رلادءانرمأ لاق ىدي نين سحلا ايد كاذلاة يسرك ذ ب الاد اخ
 سواط

 د حجري 2 حم ةمدحلاك | قمفون ناللاةمدخلاب نعةني.عنبا اريح أل اكس و نين صام كاذو لولا اذهىالحخ سابع !نعىو ردقو مهمأ هلع نإ ىلحع نتاعذ هتمعن ةطاقم نأ ءاعذالا نودوسهل نوكيل هنعمهمأ اوباما مهل مالاهوبالا هتبحىذلا سدسلا لاق سابع بان ع هم هدأ نع
 درع قلت نالةعاطلا|ذرلءبج وبا ناقة داو سغن نمانغلخ هنا صوصخوهو ىاشلاد. .ةلاامأو هنمىرخأ يل

 ربدمدوو ىلع رهاب ناهرب و رهاظ ل لد موقالخأ فالتشاومهتج نم نيابتو مهلاك هرب اهغت دحاو ناسن نمةروصخربغ صاختأ
 . يقع مايهنا اهنم رخأ دئاوذدبقلا ازهىف مة رح اوت ثي سنو دحاودح ىلع مهلك ناك ة بح ومّغلوأ ةعسطلاب كلذ ناك ولو ربدقريكح رادع



 ءامطاأف ل و ء.اغهللا ىلسلا اذهلو ىنعل ذه ىلع نوعا ةداهاوةد رراودحاو دلصأ نم نيعرغتموهنوكو ناوسنلا اد ىماتسلا ىلا ناسحالاب

 داعملارمأ رك ذ,كلذر وه: تااهتمو قانا سدو عضاوتلااو رهط ؟وةزخاشملاا اوكرت كاذاوفرعاذا مهنااهنمو اهيذو :امويذول ىبهتعضا

 عجلأو اب اك ارغب مهنال /سو هيلع (1076) هلبا ىلص ىنلل ١ ارم نوكمف بغلا نعرامحخا هنااسهنمو ءادنالا نم بعصأب نداعالا سدلف
 ا. 1 ردو 01 7 107 تا و417 تيس بز 17 9 77975 172777072190161 1000707177117 10207063-.7 نمو 112 9 نامت 0711جج: دوا نط وم عودت توسع وج عج هو حصر همت وتد

 كلذ دو ورغءح بأ لاق دااوالو هلداوال الكل لاق سامع نب أع نعد نن نسحلا ع نعءران دز ورع

 لص نم هير اءاوهاملس دسلا ةوخالا عمم اال ضرفءرك ذىلاعت هللانا كلذ فلاب نآ باو اودلاب

 سدلوكلذريغل كلذ نوك, نأز ودق ةوويهدالوالءاي ألا مْرلْأ ا ناك كلذ ن وك نأز وحي دقو هقلح
 3 اوةف سابعنب !ننع سواط نع ىو رىذلاام اوانلعاع لمعلاب ان صأ ام اودط ءانغاك اه كلذ
 ىل-ءمهعامجاىف وكف هدلاو عمت يمال اريمالنأ عجل نيب ف الخ الهنا كلذو ف لاخنةمالا هيلع
 : ( نيدوأ م ىصون ةصودعب نم ( ل اود لب 0 فلولا ُُش هداسف ىلعادهاش هفالخ

 وك ذلاثملادإ اولرلاعتو كرامت هللا مسقىذلانا نبدوأ اهم ىصول ةيسصودلعب ن ههلوقن هؤانث لح

 ور . الاءذهى مهل هيا لع وها اعاهياوودعب , نمتلك ر ند هل نوب الو تانالاو مم

 ىللاعت لعع ما ههد هاضو دعب ا ممأي ىف قدتص و ه2: كعب نم وهتك ,نمه.لع :ودوتامىذإاثدملا ند

 تاوهدك دج نم هاد , دءاضةدعب نمالا' سد هلىمدأ ن .رمدحالالو ثمملاةث ر دنهدحالز 1

 00 ان قءامفهت5 2 قءاكر مهن دءاضق د عباناص ولا لهأ لعج مث كلذ عسمد اا

 اومح أ ناغتت 57 وىلاهد ر واكل ذنمثلثل ١ ىلسعدا رام: زاحاف رامات لست« كالَذ .رواحناوهثلث كلذ

 لكى عو ممملع ضاموهف ثاثلا ىلا كلذ نمنأك امامافهودراؤاش ناو كلذ ثان ىلعةداي زلااو زاسأ
 د اننا رصام وهو رم كل ذب لم 94 ءاعهنبا لص نبأ ل اوسرنعىو م

 ىخذر ىلءنعر وعالا تر انع قدا ىلأ نءنايغسانريخأ لاق نورد نبدي زب انك لافراش نا

 مسو هرلعهللا ىصدنلال و رناندوأ أمم ىدول ةيصودعب نمي ةلاهذهند رقت متنا لاق هنعمل

 ىنأن 'ءانزك ز 8 لاقنو رهئدب زب انث لاوراشينا ًنئدص ةيسصولا لبق نيدلاب ىذق

 ص تع لم سودتلعةللإ لس يلا نع هبلعهنبا تاوشر ىلع نع ران عقد“ اىلأ نع:دئاز

 لوسرنعىلع ن ءترذطا نعق معا ىلأ ا نعش عشا مك لاه تامغنب صخح ادد لاف اس لاونأ

 نمهسأ نعدهاد# نيانعةريغملا ننوره انث لاقدجزءا انشدص هلثم ودبل ها لهنا
 ءارقةماعهنأ رهف كلذوءا أرةىفعا رعلات غلتدخاو ةدص ولا لبق نيدلار دبس لاق نيدوأ اهم ىصول ةبصودعب

 ملام ئهمىلعاهب ىصرلة ف :وكلاوماشلاوةكم لهآ نضع أ ارتوزيدوأ امم ىدرت كار ءلاوتنب دملا ل هأ

 تدم جسر تور مكلذأ رقنمةءارف باوصلابن يت ارقلا كوأد هرفعجولأ لاق 2

 ِِن نأ ندوأ هيرو هلوغبىلوأ ًاوهىذلا كلكم ةداو تاك نا ناسف 0
 دلو هلناكتنا 2 ارا سدسلا اههتمدحاو لكل هي نوتالو مزاكللا لد وأب نال هلعاف ىع«دق ن عارم ْ

 تدوجالكؤانبأ أوو واب ١ 1( هلوذلد وأب فلولا و هنع يدق نيدوأ امبىصوب ةيصودعب نم

 نممسومف هيهللا اسوأ نيذلاءالؤه م ٌؤانب وو واب اهو ءقانثلخ ىف (امهن كل برغأ مهعأ

 برق أ مسج نوردمال ك ٌؤانب اوك واب ب .الاءذهيىف هنيب و مكسل ىعسام ىلع مهف ٌتاريمة عسق
 .نولعت المن افاهومهوامعت نا مدتيسرأ ىذلام مت.متاريم نم مهفوه>م هرطعأ ل وق اععن ا

 نوردنال هلوذ لءوأن ىليوأتلا لهأ فاتضاوك ارخأ لج اوك امند ل جاع فك لاعغندشأ او فدأ مهبأ

 انث لاق ىنألا نشط كاذلاتنمرك ذ ةرخ الاف اعفن كل برق مهيأ كلذ ىنعي مهضعبلاقف
 مقا و و واب 1 لوف صا بعءنب | نعةهطط ىلإ نب ىلع نع اص نءةد ماعم ىث لاه اسنب هليادبع

 سلا, ذارملانأىلءنورسفملا
 مالسلاهءلعمداوه انههةدحاولا
 ةظغلىلا ارا: فصولا ىف ثيناثلاو

 هاو اهجو زا مقلخو سفغنلا
 ملول لاتواهعالضأ نم علضنم
 هلوقااهحو َر اهنج نم قلخو
 هنالواحاو هز مسغنأ |نموك-ل لعج
 بارثلانمءاو- قا ىلع ردات ىلاعت
 نم عاض نم اهقلحش ىف ةدثاف ىاف

 قاصصالات اباو امل عالضأ

 تاكد ملسسم وبأ هك اكن اك

 نمالني سفن نمنيسقولخنسانلا

 صنلا فالخوهو ةدحاو سف

 هنلاىلص ىنلا نع ئورامىفالحخو

 عاض نمتقلدن أ رملانالسو هيلع
 محا ا :ربك اهجعت تبهذ ناذ
 تاىلع ة.. الاب نيرعئابطلا نم عج
 ةقباسةدامنعالا ثددتال ثذاحلا

 ضهحلا مدعلانع ئشلاقادتناو
 هناباواو لاحم قرصلا ىقئلاؤ

 ةروصىفئش ثادسحانم مزلبإل
 نأ ةمكل ةداملا نم ةدسحاو

 ىةداللا ىلع ثادس> الا فتوت
 هلوق فاشكلا فلاقروصلا عسيجم
 يود ىلع فوطعم اهنم قاحو

 فوطعموأ اهنمقاحخو اهاشنأ ىأ
 4 0 ندا باطخلا رول - ىلع

 َىأ ملح وه.لعهتا ىلإ صوتنا ل وسر

 نمو ممالمدآ سل نم مقل

 مم ااهتمقلحو هنم ع ربغملا سنجح
 اريك الخرامهتمثنوءاوح

 رضع ::اذلا مالا نمكريغءاسنو
 لوالا فرا«دالامزتلاا او لوقأ
 راركتالاعفدىاثااف صءصخلاو

 هلو 9 دا ارملا تاك ول غناعم نيلصالا نمءاسنل اولاسرلا قا الوم_:ماهحو روقاح س هن نم مذا ىب قاد نم مهشبإ الذاةةمهتحلاب راركتالو

 000 لا فاصوالاب ىلاغت هنادمسودار 11ناالا اواولال وتد مدعلوالا ناكل لصق ولرالاق الان اء هرخ رجا 7 نىلااهنمقلح و

 لجليصفتل !ناو انر 5 ذام وهدا رملا تا ىلع عس رجا قواولاب فطعلا لد ءاغلاب ثق لاش تأ بيسنالا ناك الاوقسنلا سمداغتس ت١ ا



 فصوص خامناور شنو قرف ثىنعمو لأ كاعتهثلاو مهفأق لقغلاةيضةىلالوكوم تيتزتلاو
 2 ا مسهفلا عادا الار ركل

 لوغو قتال اوس ل ا 1 0 0 نبت هيفو رهط هك ا هرهش

 اوناك هب ايدج الا 0

 اماومدآ بلص ىف نيعج<ترذلك
 ثن هنادارااف كلذرك-تد نم دنع
 امهدالوآ نم وامهدالوأ امهنم

 فيضأف ارح ارح لهو نب مخل اعجم

 اوعن :اوزاسحلا لمس ىلءاجملا لكلا

 4 ماحرالاو هينولءاسست ى ءذلاهنبآ

 ءأ ما ىلع ىطءلإذ تبضخلاب ار

 يي هناا

 دهاسمك ةعالارثك أ راشءا وهو
 نءاو لاهتلاوىدسلاو ةدانقو
 فطعالاماو باس زلاو ءارغلاودي ز

 هلوةكر ورملاو راما لم ىلع
 وهو هاديدحلاالو لام اءانلفوي

 نب ىلعو ىمراغلا ىلع ىأرابشخا
 ىأ ءارغالابب وصنملبقو ىسع
 نمواهولصواهوظغحاف ماحرالاو

 ريمضلا ىف طعلا لجالفرجلاب رق
 ناكسحزناو اذهوهيفرو رملا
 ةداعا ودب ةاحنلا دنع اركنتسم

 ةنا نم لصتملا ريعضلا نال ضفاحلا

 هبسشاف رورحملا هسالو هإبقام
 ناالا ياسلام ضعب ىلع !؟ىفطعلا

 نعرناوتلابتيثامم هيج ةءارق

 الفإ_سوديلع هّنلاىلس هتلالوسر

 ةب وكت اسابقا اهف نعطلاز وح
 نعطدت وتويكتعلا ديك ةمهاو

 ىهو ىرخأ هجن م اهمذ حاجا
 ماسرالاب فلخلازاوج ىضتقتاهنا
 مل_.وءيلع هللا لص ىنلا لاقدقو
 باوجلاو كاب اب اوغاحال
 ءار الاب فلا وه هنعىهتلانا

 هب رق مث هللابالوأ فلح انههو
 رخ 0 م_هدح ان اف محرلا

 لاه لع تطلام همع ىلا اوكا دنع عدرا رش 4 يماضن 1 000

 هللانالةماسقلا مود_كرد عفر ءانبالاوءاب الا نم هلل عوطا لود عدا أعشن 0 توردنال

 اء ءئدلا فاعفن مل برقأ مهيأ نوردنال كلذ ىعمنورخ ١ وو طع ننمولا عشب هنا

 نع عي ف ىلأ نبا نعىسيع ا لاق مصاءونأ امك لاقورعْزيد# ٠ رص كلذلاف نمرك ْذ

 لد و لاق ةغيدحولأ انك لاق ىثما .' 7 0 م! برقأ مهجأ وقدرها

 انث لاقل ضفملا نيد_تأ انث لاقنيسملانيدت *مص هلئمدهاعن نع عمن يأ نبانع
 ةنقفمهضغ لاقوة هرخ "لا عفنف مهضعبلاةاعفن عل برقأ وهم أثو ردنال هلوق ىدسل |نع طامسا

 لاق لاق بهو نب !انريحخأ لاق سذو) 2-7 كلذلاونمرك ذ انلفاع كلذ قتورخ 1لاقوابندلا

 نيذلا دلول او دلاولاامندلاونمدلا ف -اريصخم م الاقاعفن كلب رد اممم نو ردنال هلوق فدي زنا

 لوغلا و مكلاومأ ف مهنوكرسشب نير ايتايإلثنرراوملا مهل ئذرف مهربغكلحلشدب )كنور
 تاودهنلا نمةضن رفهؤانث لح هلوغب ىنعت (ايكحاباعناكمتلانا هللا نمكضا رز هل اوك لد واى

 ىلءعةضا و ذ هأ د ]ووصلت ومها هننااهن 5 ا :ةؤمةمولعماماهسل و 3 ضل ارقستل 0 ةوحلا هل ناك

 مالكلا ىنعمنمتضد رفعي رخافةضد رف نيرثنالا ظح لثمرك ذاكر منا ون هلوذ نمردصملا
 سرسااهمالذ ودا هلئاك ناف هلوق وهندنحو ردك اىلغهمصت َن توك نأ تار روك لو وتعص داماس اك

 ! وهلوقت اأكسدسلاهمالفةودخا تاك ناف هلو نمحب ورهتا ىلعهن وصمة طا رغلانوكتفةضا و

 ملعاذلزب ملهنلانا هؤانث لح ىن_هن هنافامكحا ملع ناكهّئانا هلوقامأو كيا عتقدص كلوهوت به كل
 : هريبدن ف ةمكحاذ لزب م لوقب اههكح كر ومأ مل ملصن يسايامملا اوهتناف سانلا هيأ هقاح لص اع

 لل هم ل ديال ماك الان م م ىذه اعفو ضعب تاريمن -م-ضعبل مسقياعف كل ذكوهو

 سس او)هلوقلي وان فلوقلا يف ةيقاعلاو هدبلا ىفةلصملا م ضاومه.لع نال نمءاضق هناللاز الو
 نيصول ةيصودغب نمنك ربأس# عنب ىلا م-افدلو نهل ناك نافدلو نهل نك, نامجاوزأ لرامعهن

 لامن منوتافودسعب كحاوزأ لرتامهفصن سانل ااهيأ مكاو هو واذ لكل دن ىبسعت ( نيدوأ اهم

 ميجا اوزالتاك نافىادإو نهل ناك ناف ىنن الورك ذالتوملا نهل ث د م ون داو نول نكمي منا ثاريمو

 نمنهنعمكلاناريم ثاريمو لامن منكر تاس ع ل رلا كاف قناوأرك ذداو اوتوملا نو] تدي عمل

 ءاضةدعب نمنهلاوم 0110 اه زمانا رد عل كتل ب نيدوأأ اهب نيصول ةيصوداعي

 ليوان ىفلوقلا و اهم نيصوأ ن كنا ةرثالا نهاباصوذاغنادعب نمو نهماعىهو نع ىلا ن جولد

 كلر نو اسطول نكي نا مكرتام عد رلانهاو) هلو هلوق

 ابي مكحاو زالودلو مكلن نكي نامتكر تام عسب رلا نهلو هلوقب وانت لج ىنعن (نيدوأا من وصوت
 الورك ذهداوالوةافولاث< د مد>اب ثدحناث اريمولام ع نموه افودعب مك ربامعب رسانلا

 وأدإ اولاناكاد>-١ ويئناوارك دداو هلو لا 5 دي هسا تنس ماخلرت وةددإ | ١ ناك تاف ىثنأ
 دعنا وغلذ ىلا - كرب 2 لاومآ 1 نمذ_ةمح مكحاو زالفلوق وعد مت 3 رات نيل |نهلفةعامج

 ااصوأاغنادعب نمو ك1 ءىهوةافولا ثدح مكب ثدحىلا مكنون دءاضقدعب نم منْلا عل :انو
 نيدلارك ذىلعةيصولار 5" ذمدقذ نيدوأ اهبنوصوتةيصودعب ن ملقا اوا هيت وصوت ىتلا ةزئادللا

 : ءأباوخاد_ىب نم هلوهاسناتان الاهذهىف ذم 4تضرف نك تضر ةىذلانا مالكا ىتعمن ال

 نيدلار 3 ذل.ةةمصولار 5ك دمدعت ءاو سناك نإ ذاف نيدو أ ة صو نم نكس ذم تم 1!لام ناك نيذه

0 
 ةباكانههدا ارم نك ط ماه ع ىس هنماجتاانإسقذصناديبأ دأو منأثب د1 !ىفءاحاذ جاواوم سارالف دبك املا و قد رطب فلحلاامأو مع و

 ئرقو م>رلاوهليا لدشنآ اومحرلاب وهاب كلأ [س اضعبلا ضعبلالاو وسوهو لءاستلا رناطستشألا هلو اوةنم ة.لهاجلا ىف هيادض 0 ١



 اوقناو هدعبلاق مكب را راوقت ”االوأ لاقل ل ةنافهءلءاسش وقئباغا.ماىأ كلذك ماحرالاوىأ فوذح مريد ثيم هلا ىلع عقرب مارال 35

 ريك ددبتا .غرثلالوالا ف ضرغ !تالؤ تا هلا, هاو لوالاب نزلا صبسةانأو لح لمع لخ رلل كلو شك دمك" [مالفسالارار 0 اذ هللا

 قئافكعلان 00 و لا رهنا لق هناك ةرهش ا او )ا 707( ةهردقلا لاك ىلع لدي هللا ظغلو سرهرتلا ثلا ىفوةس رسلا !وناسالاودمعزلا

 *ان نامل اري رش هنايإلاو نيل نم رت طصصسس صصص بتل
 ف اه باك +“ كلا راق ور | هلامنمتب .صولاو ندلا نيئيشلا رد حارسا كادي دحر < ذل.ةنيدلاركذ دقت وأ

 ل->رشاك نادل هاوةلب وان ىفلوقلا 5 ةيصولارك ذنمه.أدس نأ ىلوأنيداارك ذتوكم ف

 ل امم 5 ُثرونذأض او 1غرف اوه ا” للكل ذب ىئعي ٍ(ةأماوأ ةلالك ثروت

 لحر ءاك ناوىوعب هلذ اك ث رول لجر ناك ناو ءالسالا له ءار ةةماعئالذأ ارت كلذ: ءارقفءار هلآ ||

 ىب#ععةلالكوالاك: بسلا 1 مهلوت اوقنمردصم لولا اذه ىلع ةلالك لاو بسألا لاكثر و

 هلاك ع 0 , يع :هلدلكثر رب لجر ناك ناو مهضع, ها ار سا

 َُى همو_ثعب لاف ةلالكلا فل وألا له فل كتاوتدأوأ و هد نم نعت

 10 سا لاقىوكسلا عاج ئءديلولا ادم كلذلاق نم 5 داولاودلاولاال ام

 اياوصتاكن انايئرةلالكلا فتم اردق ىلا هل: همنا ىطو ركب ولافلات يعنلا نع مداعنع

 0 باولاال-ءامةلالك لاتاءىربمنم هلياو تاط. .ثلاو ىاأط تنك تاو 1ك رسثاله دو هللا

 رام دص هارىأر نفر كاب فلا ؟نانايعتو كرامتهلنا ع نمىكسالىفالاقهنع هللا ىضررعفاضقسا

 ديا ىضرزكبان اتا تعبت اذ لاق لونسالا مساعانرمح لاه ريكس اننا لاف سارنإ نار
 رس عناك سلة لاق اولاد دلولا نوداموه هلا نفاباوصناكت اف كأ ار اهف لوذأ 0

 انريخخأ لاق ىلعالا دبعنب رمش. وثأ اييثص ركاي ف لاخأ نا هللا نمىخفسال ىنالاقهنعهللاىضر
 دلاوالو هلداوالمةلث1لا6 اهينعانا ضو معو وركماب ايأ نا عشلا نعل والا ممصاع نع نا. شس

 5 رس الحر رع ناك لاق طيس نعر د->نبنار عنعبأ ىنث لاق ميكو نبا ايادص

 ةلالك-لاناوالأةلذاكلاامىردأ تلو زب- ىلع أ لاق هنأ الا اهرب دي اذكه هد لوب وهو اموت
 لاقركي ىأ نعرصاعن ءرباج ن *رعتامقس ع نعفأ انك لع كرا انمامع دالاولاودلولا الخام

 دمت نب نسا نعرانب نب 0 ذو ومدح دلاولاوداولا ا امتللاكلا

 نباتعمم لاق ىهونبا 1 ريدا ؟لاق س مرح دلاوالو هلداوال ن مةلالكلا لاق سامع نع

 دااوالو هلداوال 100 ءدس نب نسما نعرانيدنب ورعنعءث دع مب رح
 نبد# نب نسملا نعرانيد نم ورم نعنانمس انث لاقلمؤم انث لاقراش ند انثص
 دبع ان 0 عت وتءاوراش نبا هم دلاولاودإولا الخامة ا ذاك ل الاه سامع نان ءةيقتحلا

 5 كونا انيئاص هلع سامع ثان ءدمع نب مجلس ل نع ق حا ىأ نعل. ارس . ا لاق

 الحتامةل )اك-لا لاه سامع نب ع نع كولسلاربعزب ماس نع قدص»ا ىلأ نعل. ارس انعفأ والا

 ىنأ نب ىلء نع ملاصْن هد واعم ىث لاق حلاص نب هيا دمع اذه لاه ىجثملا و د دلاولاوداولا

 ادلاوالوادلو لرد :/نمةلالكلا لاهة ا سماوأ ةلالك ثررن لجرن أك ناو هلوق س ابعنب ان يلج

 مهن ًاراملاق دبع نب ملس نع ء قده“ ىلأ نءضود> الاول 6 لاق ىبراملاديسعيمد#

 ن قدا سا لاهرمص: ا لا نب سك انئارص ةاداك هنا ادلاوالو ادلو عدي /وتامن مهنا 0

 سباىذلاةلالكلا نأ اوعج ا دقالا مهي ًاراملاف دبع عاس نع قد اىنأ نعد رس نع ف سول

 ن مياس نءقدسا فأن ءنامقس انك لاه نجرلادمع ان لاقراشي نبا انيرص دلاوالو داو هل

 ىلأن ءشعشأ نع ليسضف نا لاقعكونبا (انرثص دااولاودلولا الخام ةلالكلا لاق دنع

 ا رابعا 2/915 ترؤادلاو لواداول بجرل عدي ماذا تواوعم هو مهتكردأ لاق دبع مب هن

 ( مار (ىح تا) - ع )

 لبلد :. الافءاذعلا لاق ءطخم»

 دها<ىور هللابوإ بلا زاو> ىلع
 هللاىلسهننالوسرلاق لاق رعنع

 هوطعاق هناي كلاس نم لو هبلع
 انما ناقه بزاعزب ءارعلا نعو

 عسب دل سوهيلع هللا ىلسهلل' لوسر
 ةد الافام الوم سةلاراربااهنم

 ديك انو محرلا قح مظعت نم
 ْن رق ثيح اهعطق 0 فلا

 ةرفبلاةروس قف لافوهم“اب ماحرالا

 أنا سحا نيدلاولارو هتناالا تودرعتال

 ن. نجرلا دبعنعو ىبرّعلاىذو

 هلياىل_صدهننال اوسر ثعوبعم ف وع

 لحو زعهلالاق لوقي مل_سوءدلع

 م>رلا تقل ن-جرلاانآو هللا ان

 نذىمءانم اععءااهل تققدشو

 هتةعطقاهعطق نموهتلصو اهلصو
 لاق تلاه ةشن اع نع نيعمصلاىفو

 مل وهيلع هلاىلص هللا لوسر

 شرعلاب ةقاءمم>رلا
 هعطت ىععطق نمو قا

 نيوز م ثن هللادسع نءعو هللا

 هلال ص هلال

 لهاولا سالو مس وهنلع

 تعطق اذا ٠ نم ل_صاولا قالا

 صاع نب تام هنن ن ءو ايل وده جر

 مسوءياعهنلاىلسهّننالوسر لاه لاق
 ىلعو:ةد_ص نيكسا | ىلءّةقدصلا
 ت«ثذةإهوةقدص نان م رلاىذ

 ةلاصبوحو ةنسلاونامكلا ةلالدب

 اذهافاهيباوالاقاةق-او محلا

 نملوك ]وعهد س

 اوسر تعب« صاعل أ

 انتع ه ىلع ةغينح ىأ بادكأ ْش

 تاامهادحا نيت سم لالا

 قبولهناللاداو معلا وتءخالاوخالا ليس ركثوح راذئالماذا لحرلا

 نرتب ايف عوج رازوعال مرن ام>رلاىذإة#بيهلا ناةيناثلاو م>رةعيطقو شاع مادزت-الا نكلا عاج لاب مادذه الا لد كلاملا

 9 زاهذ مدلاسعأ عدبج مجيلع اهةحا قا صاسق روكي اع ناك هليا نال .ةفد.ع ولاودت ولا نك اعبي 7 مم : هنامع ةعبطقلا رسشاح الا



 0000 ل ا 7

 1 دارغألا لاس ؟ومهلاومأ ىاتيلاا ولا 1 رادع ولا : لعب هنادس هنامم آه سوم

 مىذلا, ص" اع ريشا اف رعىفهناالاريبكلاو ريغصلا لوا ّدغل ميلاف مهتعاودر اق مهاب 7 تامزيذلا م ها لاهتمام الاو هيد هلا

 ل م. اسهم .اعىرعال لمح ااذا هناذأر ماو ) 78( طارت ا .لعهتنا ىلصلاق حلا غاب

 ه سخي موق + معو هلغكب فاك

 ىف مثيلا مس ١ ناك اذا ليقناف

 ماد 5 با 2 عارم 1

 هيلا هلاومأ عفدز وحالامتي نوكي
 هلام عفدز وحث اريبكراصاذاو

 اون آو لاق فيكفاعتب وم هيلا
 باوألا ىتنف م-هلاومأ ىلا

 دارملا ثااه هدأ ناب رط

 502 ٍنوغلابلار اراك !اىئاتملاب

 برقلوأ ةغللاىضتةمءىلعكلذي

 ةرصدلا قلاف هلوقكمن ملا مهدهع

 ليقهرح

 قدرالا اذهدك و نو دووتلا

 «اوفاك ن نذلا ىأنبدحاس

 مسهملا معفداذاف اعل
 داهذالاو مهلع اودهشاف مهل اومأ

 دعب مدا لب غولبلا لب ةمصإل
 لسوهيلع هنناىلصلاقو غولبلا
 صم اة سةالواهسغن ىفةمتبلا ص اتست

 ىفنوكي اذ هولعو ةغلاب قهوالا
 عفد رخؤرال نا ىلا ةراشا ةءاآلا
 الو غوابلاد- نع مهملا مهلاومأ

 ناو دشرلامهثم سنوأ نا اولاطع
 م-امهنعلو رب تالبق اهوتؤيال
 هاورام هةفاونو راغدلاو ىتاتيلا

 لجرفتازئاهنا ىبكسلاولتاقم
 1-6 لام هغف ناك تاغطغنم

 بلط متل لبا ملق مشب هلأ ننال
 لوسرىلا اعفارتف4_.عهعنف لاملا
 3 الا تازئذ لس و هيلع هللا ىلص هللا

 هني'انعط) لاق معحلا اهعمم الذ

 نم هللأب ةوسعل لوسرلا انعطآو

 لاقفهلامعلا عفدفزيبكلاب وحلا

 قوب نم لسوءملع هللا ىلصوىنلا
 لح هناف اذكه هير مطب و ءسغن حش

 اولاعذر رولاىب ورحالاثنث ملسو هيل عدللا ىلص ى: لالا عفهننأ لد هسة | آ هلامىئغلا ضيقاملذ «ةنح ىرغ: راد

 ا ةادكثرويلخردأك ناوهلوق داو نعد ان لامع ررزبدب زب اد لاقذاعمنن رم

 هرم مالا ن مةوحالاءالؤهف ةنباالو ثءاالودح الو نأ الدلاوالو هلداوال ىذااتل اكل اود نماوأ

 د رص دااولاو داولا نودام: لاك! ىفلاف 411١ نعةمعش نعرهعحس ن ل ان لاو ىنثملا نن دمت

 دلاوالو هلداوال نم لكو داوالودلاو هثربال نملك ةلالك-لادب رز !لافلاق به وني انرمخأ لاف سول
 انرمدنأ لاق فاز رلاد.ءانربسأ لاق ىدي نب نسما 8 ص مئاسنو مهلا رنمتلالك ثرودووف

 لاق عيكو با 0 رديت دلاوالوداو هل سل نمةاذاك- الات قصعاىبأو ىرهزلاو ةداتق ع نءرهصعم

 داولا تودامةلالكلانورخ ؟لاقوو« هاذمقع» ا باو ةداتةو ىرهزلا نعرمعم نعد نب دن انث
 مالا ع نمةود الاي روهناهنع سواط د اورنمل قوات رك ذىذااريإ نا وهو سادعنبان ةلوقاذهو

 لاقىبثلانما ادع كلذلاةنمرك ذ دلاولاالخامةل !ا؟-!ظ!نورخ .؟لاوونيوبإلا عمسسوسلا

 له فات>ءاونالا نودامو وهف لاقةل داك نع ءوكلاثلأ أس لأق مع نعمه سول نب لهس انث 0

 ثروب تاءجوناك ري هل الك تين تشن ا نيب رمدبلاضعب لا فوه ةلالكلا صان !ىفةس ر ِءلا

 ىأ لالا ىلعةلذاكبصأ تاعدو عقوو رمل نعى“ م01 تاعد تش ناولد-رأ : ةعص نم

 انغاوةلالكثورولا نوكلناكربخةلالك 0 ا ع لكك ةلزلك كروي

 هد تير ونورا 00 د تاور و ذود كرو هلوك نم

 تسنثلا هلاك ةمئرول لج تاك او مالكسلا ىنعمنال مالكسلا ىنعمن مردصملا ىلعن كءولاحلا ىلع

 لقفل )ل ىم»ملا ف معلا له فاتءاو هلعترول هلو ةةلالديءافتك اهلاك-ةمر 50 لرت لاك

 كلذلاقن 9 هداووهدلاو ريغهثرواذا كلذ ئىمسهسفن ت بد ىلا ريا يورو ةلزلكللا وحك

 ةلالكعلا ىف ىد سلا نع طامسا اذن لاق لضفملا نيج أ انث لاقنيسملا ندم خص

 نعلوسح> الا نامأ- نع ني.ءنبا مث لاق عكونبا انئص اداوالوادلاو عدسالىذلا لاق

 اموتاق تاقامل وشب هتعومقهذعهللا ذر رمعبارهع سانا اخ ]تنك لاف سا مغ نب نع سو ط

 ىلأ نءلثارسا عمدا نن ىحوىلأ اذث لاقعسيكونسا نشط هداوالنمةلالكلا لاقتلق

 ىهتةلذاكلانورخ لاقو دلاوالو هلداوال نمةلالك-١1لاق سابعن !نعدبعن/ نال نعق عسا

 انرك ذدقامىلعادلاوالواداواوفوكي ملاذا مهريغوأ تاو أوأ ةوحااوناك اذا تمملانوثرب نيذلاةثر ولا
 ئندص كلذلاتنمرك ذ اًعيج ىحلاو تملاةلااك-ل!لب نو رخ 1لاقو كلذ ف مسهفالت خانم

 اذهةلذاك مهلك ىحلاودلاوالو هاداوال ىذلاتملاةاالكلاديز رش الاه لاف بهو نب اانرمحأ لاق سدو

 وهوءالؤ ههلاقامىدنعكلذفلوقلان ءباوصلاورغعجوب أ لاقل ذاك-لابْث روناذهول الكلاب ر

 هنادبعثب رباجن ءمأن 0 ا صل ءالذوهدلاو وهدلوادع نمتبملا نوثرب نيذلا ةلالك- ل'نأ

 مل ايوثاريملابف يكف ةلالك ىنئرباما هلالوسرابت لق لاق هلا

 نم ماقذلاف قدقرلا نوس فنجرلاد_ب,ءنبديج هك لاقد سس كن . ورغ نعنوع نان ءةيلعن/ا

 اضم ةكع دعس صضصاولاف ثد لاا اذه ىنو د> دعس ىبد ن مهب الو أ ا اذهلاعذ ع جرئ اندنع

 الاثراول سالو ريثك لامىل هللالو-رابلاةف هدوعب «م مل ةلعدنا ىلصهللالوسر»ان اهلاقادي دش

 قدما ان. لافي اعنبا ا لاق ميهارب ١ ندوةعب وسد اللاعفدلك ىلاع ىدواقةلالك

 | لاق ميهاربانءبوقعي.

 نا

 اكرشم ناك هئالزق ؟هدلاو ىلءر زولا قد .ومالغللرحالا تيث لا فهنا ليبس فق فني وهو رززولا قي نيكفرحالاتنث هناانفرعدق هنبالوسراب

 هلا نو>امعئام مهلاومأ نم مهر و مهلاومأ مثيلا ةصلاو زدعبو هون 1لاطاىفياتن : مهني ذا ىراغصلاهمدار !١ناىناثلا قد ر املا



0 

 ىناترلالاموهو مارح اولد ست الىأ جا زلاوءارغلا لاف ببطلاب ثيم ااولد_ثالوع اصوالاوءابلوذال باطخلاووسموسكو مهتقفنل

 ىنعع ل عتلاك ز 7 زعرغلاعفت سالا بع لعفتلاو 710 هواك "انف ضرالا ل وأ اهلل[ قر ريس 1 نم ميل عب ًااموك- !اموهو لالحلاب

 صالابف اتت 2 ءلازت_ءالاو (74) ىناشبلالاو مآلازتحخ اوهوثدء1نا مالا اواددتستالوأراكتتسالا ى عع رخاتلاو لامعتتسالا

 ةلالك الا تراوىل سياو خيش ىنالاقف .#نعمللا ىضرر عىلا خيش ءاجلاقداب زيي ءالعلاا نعدب وس نيا

 امناوةلذاكلا ىبعم نمانلقامةدك نع :رامخال ا هذه تأمن أد ةفال لاق ىلامثأ *. ىصوافأ نيد ارم بارعا

 دحاو لكل فتحخأوأ أ هلو) هلوذ لب وان ىلوقلا ُُق هدلووهالاو ادع ن*تدءملانود :تمملاةثرو

 تح ًاوأخأ هلو هوانت لح هلو ىعب (ثاثلافعاكر ”مهف كلذ ن مرتك ؟اوفاك نان سدسلا هجن

 د لافراشب نيد 001011 همأ نما“ و اأاخا ىعب تحاوأ أ ةلالكث رون ىذلا ل>رللو

 تر ون لجر ناك ناوأ رقي ناك هنادعسزب ماعلا ن ءءاطعن ىلع نعنامقس 5 0 نجرل ادع

 انك لاق نجرلا دبع انث لاقىنالانيدمم ايثدح همالدعسلاف تحخأوأ خأ هلوذأ صاوأ ل لك

 هلاك ثرول لجر ناك ناودعس ىلع نأرق لوي ة*ب . ىثرهياقلا تعيس لا تا نعةدعش

 نك لاقرب رح ناب هو 5 لاه ىلا يدس#ت

 ئمدص هو 0. و ذفدعسىلعتأر 5 لاق ثداع زب ةسعس رب م.اقل ا ع نءءاطعنب ىلعت ن عا معش

 نب دعس ثعع# لاةعد 0 ال ءءاطعن ىلع انريخأ لاه م.ثهانرمدخأ لاق مم هاربا ني بوعد

 ص همالدع لاو تحأوأ خأ هلو5أ صاوأ

 اد لاننا اننرص همآ نهتحأوأ خأ هلوةل الكثر ون ل_>رناك ناوأر ق صافو أ

 ادحاوذاك نامالا نم وحلا ءالؤهف تحنأوأ أ هلوهلوةةداتقنعديعس انث لافعب رزنبديز

 ئد#م انيئادص ءا اوسهيف وهاثنأ اومه رك دثلثلا ىفءاكرم *يهذ كلذ نمرثك ًااوناك ناو قنوسلا لذ

 ةآصاوأ ةلالك ث رول ل>رناك ناوىدسلانع طامسا انث لاقل ضتمزدحأ انث لاق نيسإلا

 د>اولكلذ هل و: وىئنالاو رك ذااءاوس ثلثن اىفءاكرمة مهف مالا نمو ودخالاءالؤهف ثحنأ وأخأ هلو

 نمسدسا هلفهمأ نماهريغوأ هريغخأ نكي لواهدحو تحالاو ا هدو خالادرغن اذا سد.سل امهم

 تدل اوخأ اوأتللدك ناتحأ واامهمالامهعمث ا امال ناو تك ا وخأ مدن همالهصلا ثا ريم

 رك اواكن' اوسد_!اامهمالامهم أ ثا ريم نما مهم دنا ولك افامههمأ نمامه .ريغامهعم سيل

 ىءاكرش مسهفنيةنثا نمرثك أ اةلالك ثور وملاثت ملا مالتاوخالاو ةودخالا ناك نأ ىنعي 0

 ثيملاامهمدنأ نمامهلاماريمامهمأ نمامهريغ نكيملاذا مهنثالتذرفىذلاثلثلافلوقي ث

 لذغيال مه سؤ رددعىلعمهدد_ءغابامىلا نينثا نمرثك ًااوفاك اذا م مبةكرسشة لك ثور 9

 امهللّقب موتخأوأخأ هلو ل. .ةفيكو لأ اف لاق تاقوهتب و.سلاب مهن هنك-لو كلذ ىف ىثنأ ىلع مهتم د

 نمنا لبق ةأ ساوأةلالك ثرول لجرناكن اور 338 نساأو الحر كل ذل ثم رك ذدقوثخأوأخأ

 تفاضا اري1لابثت أمثوأب رخ ؟الا ىلعامهدح اي تغامعف ريتا لبق نيوءار 5 :تمدقاذان ررعلانأش

 ى ىلا كل ذّدفاضااهدنع ءاوس ناك اههردم ؟ىلا تقاس اذا رامهدحا ىلا نامه اوان امح ًالمهلاريولا

 ىلا نسهلف ىنعي هنلا نسا ذب راح وأ مالغه دنعناكن مل اوهدؤهتفاضااممح را ذنيذلل انيممالا

 سدسلااههمدحاو لك-اف هلوقامأو دامها نسدلفوتب رادا ىلا نسأف ىنع ياهلا نسحدلفو مالغلا

 مالكلا ىبععدا ارملا نأ ىلعةلالدلاو رش الا لعامهدحأ فاطعب ثحالاو خال را 0

 نروكحذلا نمد>او لكد ادمالكللا ىنعمنالزاحاا كلذ ناف تدنأوأ خأ هلو هلوق فامهدحأ
 ماعهتاومّنلا ن 0 ةيصو راضمريغنمدوأا مب ى دول ةيصودعب نم ( هلود لد وأن فلوةلاو سدسلا

 ةل) ثور وملا تيلا نالت ضرف ىذلا اذه ىأ اهب ىصول ةيصودعن ن وب وانت لح ىنعن (ميلح
 موب هيلع ناك ىذلا ترملا ني دءاضق دعب نم ءمهلوهامنا هتك ثوهث اريمن < هناو اوهنود ءاوأ تدق

 اهنمعروتلاواهلغف-وهو برطلا
 اذ_هنبرسفغملا ن ءرمريسك لافو
 لامنم دبجلا ذحاب نا اوه لديتلا

 لاق "ام لو مهنيا

 لديشت سلاذه قاشكلا بحاص

 ىفءايلاثادب رب لش كر ا

 لد.ىفوذوخأملا ىلع خديلدب
 ذوحاملات اك امو ىطعملا ىلع

 هيحر الب دمت ناك بطلا

 «تمذخأ ف هلاقيدصم 0 هلءل
 يلا « ةنمم» ناكمءافع

 ىنعملبقو هعضومىفءابلا نوكمف
 عماقلس ميثنلا لام لك اي تاثي ألا

 ثييحلا 00 ََن و 0 هلدب ماعلا

 ةيدخم مهلاوم ًااواك انالو بطلاب

 نيد ,يستئاقنالا ف كلا رم

 ناك لك الا ىأ هنا لا ىف نيلاملا

 باحلاو اهظعابنذا ريسبك ايوخ
 فعذلا ىلعر ودب تبكرتلاو هإدم

 الا فرصتلا قاطم لك الايدارملاو

 عقبام مظعم هنالرك ذاب ص هنا

 ىععاذههىلا ليقو فرصصتلا هال
 ىلا هلوق ةدايز ىف ةدئاشقلاو عم

 ىناثنلا لا اومأ لك ١ او ملاومأ

 يبت اةداب زقال_طالا ىلع مرت

 نينغتسماوناك اذاهممال هد وتلاو
 عمو لالخ لالاملانم مهلاعاجتع
 مدلاب اوناك م ةيلالامىلاو ءمط تالَذ

 نولعغي اوناك مسمنالو ىرحأ
 مم عع»و مهلعف مهاعىنف كلذك

 الأ متفخناو مهلزح زأ نوكمل
 طسقول دع لح رلا طسق أ اواطسعت

 نماعيجامهلصأ حاج زلا لاقو راج
 ط..ةاولافاذاقبدصنلا اوهوطسقلا

 ل ا ا سس سس اسس سح

 ىأاذافصن آل ثم طسقاذراصهائءذَد ّره-هلاب طق اولاقاذاوءطسق ىلعهتءلغ ىأ هتطسةفهتطساق مهلوق ن مهطسق ىف« اصرلط هانعأ

 ده كفك ا ل ا وقول 70 ا وسل 0 ادعلا هيزلبف فصتلاب



 اهل اماه يورث ئاهئادس نمضداباهعكتب نأ ديرب هناالااهلا جس واهلام ىف + رلا بغريفاهملو رصف نوك-:ةثبلا ىه ىتسمأ نياأن
 نماوصك-أ افنهحاك:دنعىاتنلاا اواظت نأ مدت ناو كاعت لاقت ءجوزلا كلذ ”عفدب وام عبذي ند !مأ نأ هناي لعل , در ر]ماعم
 ىلاعت هنبا لزن اق ٠ نمف#  الاهذهدعب سو ءاع هلبا ىلههنالوسراودعت ا ساشلا تاغ ثلا 07 ١ تااقددع!'نممكلباطام ن هريغ

 هو: هد 23 ' الاءاسنلا ف كن وتغسل

 ىفراكلاف مكدلعىلتي امواهبف

 ىو هب الاوذهدارملاءاسنلا ىاتب

 ربعو اواط ةئالثأ مة ناو هلوق

 ةءاورلا هذه نع فاشكلا ىف

 للا ناك ى هو ىرخأ ةرامعب
 نوكي وألا جو لاماهاةىتيلا دع
 هري-غنع اهم انضاهو رم فاهملو

 نغمرسشعو لسع تعم اامرف

 فضعل نم دةفو نهةعضا ف اضن

 طرغي و نهقوةح نول ظنا نهل
 مكفحخنا مهل لش نهابحي ايف
 ءاسنلا ىتاتد ىف اوطغتال نأ

 مكلباطام نهريغنم اوبك

 ريسبج نيد .عسلوقوهو ىفاشلا
 ىدسلاولاصتلاو عب رلاوهداتقو

 تارامل ساسعنءا نع الوقنم

 لاومأ لك ؟ففامو ةمدقتملا ةد“آلا
 فان ريبكلا بودملا نم ىئاتلا
 اوح ر هذ نول قول ءاماوالا

 مهنملجرلا ناكو ىئاستيلا ةيالو نم
 جاورالانمرشعلاهتحت تناكامب ر
 الو نهةوةح موقيالف رثك أو

 مف نا مهلل قف نونيب لدغت
 ىاشلا ىوقح ىف لدعلا كرت

 نيب لدعلا رن 0 اونوكف
 زمعلا ىف املاك ع نهمنال ءاسنلا

 1 و
 هذعران وأ بنذ نم حجر نمنال

 ري-غهناكف هلة بكت ص وهو

 نوحرش: الاوت ناك ثلاثلا جرم

 ةيالو نم نوحر خيو انْرلا نم
 كلذ متفحخ نا لسقف ىناتنلا

 نم نيستا رخلا نم اونوكف

 يعي يي ايي يي بيييييسسسسسس بسسس بسس بسس سس ساهي هبه ا سس

 دعب اهم هل ىيصوأأ ناهناي-ىفا مب ىدول ىتل هر اجلا ءاباسوذاغتادعب وهتك رث نمتوملا ث د هيد

 وااممى صوب ةءصودعب نمودا 8 نعد دعس انث لاهديزي دك لاهذاعم نب رمد ايي دص 3 هناقو

 ثتاريملا لهآ مم مئايصولا خت يملاةنامأ نعىدؤف لامملا ميج نم هبْئديام قأ نيدلاو نب ند

 م ماربمفهتئرو راطمريغاهب ىصوب 5 هيصو دعب نمو هرك دىلا هن ىبعت هناذر اذمريغ هلو ةامأو مريم

 0١ ا نر عش ىلأ نبا نعى شع ادي لاق مداعوأ 5 لاقورع ئ رم ر' مدص اكهنع

 نانع ميا َى لاق نيسملا 1 ا : 0 هدأ تاريمفلاقراضمريغ هلوق

 مث لاودنزب يش لاه ذاعم نم رمد ان 5-5 00 هسأ ثتاريمىفلاق راض مريغ هلوددهاكت ن ع ل

 دنعو ةايطاقرارضلاهر ك ىلا عتو كرام هنا تاهنلا ن مديصو راض ءريسغ هلوذ دامو نع لاعس

 لاف ىذوالا نجرلا دعني رصن من دع تومالو هامح ىف راض «ملصن الف < ف م دقو هنع ىسمتوتوملا

 م هركع نعد نه ىنأ ني دواد نعاعمجة ءلعننا ا ' لاو مهاربا نيب وفعل ىو ةيمج نب هدسعانت

 رئابك-لا نم ةيصولا فراربضلا لاق ما ملعمشاوهتلا نمةمصو راضمريغت: الاهذهىف سابع نبا نع

 لاه سابع نب ان عدم ركع نعدواد نك لامع رز دب زب انث لاق براو ثنلا ىل نبا اًنئرص

 دواد 8 لاه لضفملا نب رمش | لاق ةديع سمن دج 1 هه زئاكسلا نم ةمصولافر ارمكلا

 ةمركع نعدواد ان لاق ناهولا دبع 6 لاقىب ثلا ىسا انئص هل ثم سامع نب أ نعةمركع نع

 دمعو ىدعى أ نبا انك لاق ىبثملاز | انش ده رئابكاانم ةمصولا ففرحلا لاق سابع !نع

 رئابكدلا نم ةءسصولافف.ملاو رارضا لاق ساءعنب !نعةمركح ءنءدواد ان الاقى الا

 لاهةريغلا نب ورع انث لاقرصةلاوبأ مهاربانيقص-ا انث لاق ىمرلا لهسنب ىموم شدص
 ةمصولا فرارم ذضاالاه سو لع هلا ىلع قنلا نع سابع نعةمركع نعدنه أ نبدواد انت

 ىمضتلا نأ نع ىمي:لاور عوير أ لاق مشه انث لاق مهاربا نبوةعن ندع رئابك لان م

 0 الد هورس 1 يبا جول يم

 لاقدةوكيصول 0 ا نيس :الاىف هي ىتصوأ 0 طع لدم

 لثموهلاقو هللا نمو سدسا اامهمدحاو لكس هوة نمبومنمكلذة بد هدف و ءلا لهآ | ضع

 ةيهسسو رك ذغتفاءؤانن لحهليانالىلوأ نا وصلا هانلق ىذلاو كله ىلا ةةنن نامهردكا كلود

 كلدعيج نارج نأ هللا نمير ةوعب كا ذيع م هلبأ عيصول هلوقب نيتأن < الانيت اهىف ثد راوملا

 اليت يبطل لع همصن ع نمىلوأ كدر هلوقنهردصملاىلع 5 ةيصو هلوو بصخق هد أيع هيد 5 ةمصو

 اهف رلاهننانمادهعدقلا نمةيصوءرك ذىلاعت هلوغب ىعب وانرك ذاملس رسل امهنم دحاو لكداف
 5 أ ق-! نمو يهراضموم شلش ملا هع لعوذهللاولوقد ما ا ]بح

 ند رم لك هيو هساام غابمو مم كلذ مرح نموه اريهنمهباست او م<.دمتامن هعأب را ؟نمىل 7

 ْ هس ىف“ اودوهغلح ىلع -ود لوب مملح موطاصمر هدابعر ومأن كربلا قدقسا

 لدغ 1 او نشرتلا اودالان هالك تارمملا را يا ولا ةيوهعلاب مهتلحاعم

 َ 1 رولا كلذ واسف ندا نرا ناله نمت تانج ا هلوسر وهلبا بن دوي اة كلت )

 7 ع ل 7 سر ل ا تر هلا  هدنعنرك وو بالاول -رلا ناك ةمركعنعىو ر -ءارلا ءاسنلان م ءللداما اوصل :اواضدأ ان :

 0 ةرثك دنع مهلاو مآ لك ابىاتملاا اواظن نأ متنا ليقف نوملعيباتبلا لاومأ 0 رف هر دو سلب مم ا الا

 عج :رالارهو دئازل' فرطلارك ذفةدحاوفاضد أ عسب رالا ىف متن ناف فوحملا ا ذ_هلو زيا عب رآن كراك اوك هنأّكل ترظدقف



 اهنا كلج

 ردا 7

 نوب ّرهااظا الاف هدد اوفم ه2 ناوئيثثث نتف أو انالثفع- رالامثفحنن ا لبق هناك[ مرني, ام ىلع كلذ هبنوةدحاولا وهو 0 ائلاو
 لس وأو سا من كاورعضت نأ 0 :مثنعلا ىمشح نأ كلذ ىلاعت هلودب صروعورو> ولل صالارهاطوا 46- اول تجاوجاكسلا|
 لصالالجاوزالا ل ءاةةبوجونايباتقيس (141) ةب الااض أو قالطالا ىلع ري ر> ولا هنم مزمل الف فول ةلاعطورمشمب وج ولاف

 كل: هيىنعي مهضعب لان هتادود-كل: هلوق لب وأن لب وألا لهأ فلتنارغعسوبأ لاق ( مظعلا
 طايسأ انث لاقل ضغمئءدجأ انث لاقنيسإ ندمت نيثدع كلذلاتنمرك ذ هللا طورش
 نمرك ذ هّلياةعاط ثا كلذ ىنعملب نورخ 1 لاقو هننا طو رمش لوب هليادود- ثالث ىدسلا نع

 نع ةهلط نأ ب ىلع نع حلاصنيةب واعم اذث لاق لاصرت ان: لاق ىلا رعد كلذ لاق
 كلذىبعمنو رخآ لاو هللا هس ىئلاث د راوملا ىءب هللاةعاط ىعب هسادودس تالت هلوق سامع نما

 نإ ذى لاوقالاىلو ادرةعجوتأ لاقي هللا ض" ارذ ال: كلذ ىعم لب تورخ لاقودرمأو دنلاذيس ثا

 دودحو رادل' دود ىل_.ىكلذاو هريغنيب وهند. لصفأم ى-«لكد>-ناوهو هوئدمم نعام تاودلاب

 ىلا ةمسَعل اءزهمانعمهتيادود>-كإ: هلو كإ ذكذ هريش نيد واهدحامنيداهاوصفلدودح زيضرالا

 نيداهىف نيد وض :رفامىلعتي الاهذدىفكا انومنميك-:امحالاهطرفىتلاٌضئارغلا 21 روكلاهوسق

 سا.ءئالاقك م انومث راود مق ىف هدد عمو هنيأ ةعاط نينامل وصقىئعب هللادود> نيت ألا

 م :اكل !ىتهع اذن نيس.طاخماةفرععءاغتك اهللاعاط دودب> كذب ىجعملاوهللا ةعاط كراع او

 هللاصعب نمواهد عب ىجااةي آلا هلو-رودهللا طب نمو هلو كلذ ىفناقامة دج ىلء لل دلاو اهركذ

 ماوس ثار وم رامماعسانلاا هيأ ندب مسق ىبلاةوسقلاوذ_هاذاتن الالب وآتف هلوسرو

 هنعاط لدأ منم ل فاهودعنت الف اهيل انومتن" 5 هدير تي واط نيب كلا مبلصن:لوصف

 هؤانث لحين محاهنم-ذع5 [مناسوعفو متبنك انومثب زاومةم-ق نم هنكس ع اا هند دعم ىله | نم

 هيدر اع لمعا ىف هلوروهنلا عطب نموكل ذ ىفهتعاط لهأ قب رغللاقن' مهنمقي رف لكلا دعأ اع

 يرك تانح هل دب هريغو كلذ ىف هنع ها محام بادحو ا هريغو ثد راوملا ه3 يف هلودحامرلا ءاهتنالو

 نيدلا_راهئالااه راهم اواهشو رعت نمىره نيتاس ىنعي تام- هلخدب هلوقف راممالااهتحت نم
 لاحداولوٌعن مافعل اروغلاكلذاهتمنو - رح الو نونغب الواهمذ نونوعالادب أ اهمذ نيةاب لوةب أف

 ىاناقاموذ: و ميظعلا غلا ىنعي ميظعلاز وغلا كلذ نمفصوام ىلءاهةصوىتلا نانجلا مهأبا هللا
 ني انعياح انث لاقنيسحلا انث لاق مساق( ص كلذلاتنمركذ ليواتلالهألاف ِثاذ

 رك ذىنلا ثدراوملاناشفلاقةن الا هإ_تدب هلوسر و هللا عطب نمو هتبادود ثال دهان نع مب رح
 هللادح ىتلاهللادود كلت هلوق ةداتق نءدمعس انث لاكدبزب انث لاق ذاعمزم رمشب (نادط لبق

 نال ذ ةئسقدواسعأ ام ىلعشد را اوماّوهسق نم هيدا ضاع لمع ايف هل وسر ودهللاص عب نم ودون ىلح

 لوصف راح رلو#: هدود-دعتب و «ذءداسمامىلاامهص اغلا هللا ضن ارذ نم كلذ ريغو مهند

 هةلرو نم مهأنو ٠تاكر ثةعسق نمهنع ءاهشامىلا هتيصعم نيد واهتدب هلصاق ىلا عت اهلعس ىلا هدعاط

 ادنأ امم جرالو توعال ادبأ اهفايقأي لوةياهفادلا ارا هل ديهدود_-نمكلذ ريصخغو

 ل_هألاه كلذ ل. وان ىلا لةامودشب و هل ىز هب رذعن ملذمباذ_ءهلو تعي نيهمب ادع هلو

 نيب واعم ىنث لاق ملاصْنهللادسيع انث لاق ىنثملا انثمع كلذلاف نمركذ لي راتلا ||

ْ 
5 
 ناشيىف ةبأ الاهدود_تدعتي وهل ]وسر وهللاصعب نمو سامع نا !نءةمحلط ىأ نب ىلع نع حلاص

 هللا بذعي امبونذلا نءباصأ نملاق هلوسر وهنا صء.نمو يرحب الا ةلبقرك ذولا ثيرراوملا

 لقيملو ناطاملاقامغانبو>ولا
 لوغُت سنحلاهيدارأ هنالباط ند

 :اصاوأ لح ر لايف كد ءام

 وأ ء'لاد_:ءىذلائشلاكلذامدب ََر

 نم ثانالانالو ةقيق+لا كلت ام

 ءالقعلاريغةلزخ_هلزنت ءالقعلا

 مكتاعأ تكلاماموأ هلوأ هسنمو
 ىل_ءتلاق نابقاعتب نمو امثالو
 ىذدك نمم-.مااهاذنأمو ءا_وهءااو

 امىيعم تورم لاق هخطن ىلع

 ءإ..ذلا نموكل لحام ىأمك-!ٍباط

 اك اه> 4 مركب ند نم نال

 ناب مامالا + .ءاع ضريعاو» ىصس

 لوف ة>ابا هأ اوصكسناف هلوق

 جاك: ل ثمعأ هلوق ىلا ىنسعملا
 مالك اذهو ممل ةحابم ىه نه

 يهصتةسالا نكمل ءاذلس كلردتسسم
 ة>ارالاو لل اناس نال هلم

 اذاو ةء الاءذ هىفةروك ذمريغ
 ل لل راسا لع تدير كول
 ةسماع ةناألا تناك 59 البهو

 نم لوأ هناو صء.صقأا اهادند

 ماعلا نال ضراعتلادنع ل_جالا

 صمضقلا لحتربىفةدع صوصخملا
 باوجلاوالصأ ةح نوكيا لمحلاو
 مت انعض ئشلا ركذنا لوالا نع

 ه4 وق لادن | لارا دعب الا رص

 نعو م انفزرام تاببط نماواك

 ىعم يل ناطام هلوقتاىفاثلا
 قبامىلاةراشا ناك اذاه<] لحام

 لاجاالف م رمتلاةيآتجرخشأ امدعب
 ملو عابر وتالثوىتسثم هلوةامأو
 هذه الا ءاصغلا مالك فدجول

 زاشعىلا اوزو>و دو موداحأو
 7 0 358 1 000 ياو و اا ا ل

 كلذو اًةق الد عاف نا ىلع نوب وعلاقفتاف | راشعالاصخلاحرلا وذ © تيمرئيح لوب ركسولو تدمك-لالوق ىلع اساقرمشعمو

 اح باكل تأر قو برعلا مالك ىدارطالا ىلعر ركمددءعلاريغىف «بلع موسما ظفلو نيعمدد ع ىلعءازحأ ىذا مسقت اهندئاف نا

 مءالابميفعرانتملادرغلل اناحلاو ءارةسالاال عرب ركستلا اضر أ ددعلا باب ىف ساقل | ناكوةعاج ةعابجو الجرال_برموقلا ىنءاجو ًازح



 لفشل ١ 11 21 *ايللا لل م يل اي لالا طم

 0 نقم 200 : ,

 نينار هه ام د الث هبل تاك هإصأ نال املا ثا ت3 0 : جن وهمي ناف لسالا

 ىلع ىرحاذاو فاش لا قام افال مالا هل سالذا فير * :لاولدعلاهمف نال فو )١8( تاكموا بال“ :طغل ىلا داو ىلالدعف

 1-1111 11 .11٠ ٠ 111٠ 0 1 دا رطل 1 ان يلملم وول توسل لا حاولا لاقل رك ا 7 2

 لدا ىل-ع لومعحف ةركدلا

 001 ا اسس حرا ملل رت 3< ةداخف امييسم ||. فنجال ةقرحمدع
 هلياداق ثادلعوأ نيش الا نيد اهقهدامع ىلع صرفامه.لءضرف نيا ناق اك تتالذىف امهتيصعم اوصيك ان الا و الإ ةول

 5 4 ١ 34 . 0 0 6٠. ىح اه هعوقولاو

 م ]طن مسوهيلعمللا ىل_مهللالوسر ىلع لزئنيحلاف نملوةنم سابع نء ارك ذام ىلعا مهم ف هلوسر و 000 1 تايطلا
 نم ثروبأ نيس 000 0 0 باو 5

 رعت ! مدح ناواعد

ا 3 4 2 م عر
 ا وب ءمسقامهقافلا م ل

 نيذلا اهركتساد امهمكح هنماراك نا هوسر محو كليو مكح ف لاو هلك ىهم-قام ى ع 0 اواو 0 غ داك 'ّ اي
 5 رامدخ 307

 مهيف نيذلا نية فانملانءملسو ه.لعهللا ىلسهّنلالو ربا هجأر هطأ نيب ناك ن؟ سابعن مه أر ك ذ دارأمذرلا« ارق ا زلاوأ
 هللأر رهسمب كال: ا الهأ ن موهفدن لا هذه هلاك شوت 1 0- َْن ! 2
 اسنءم ةثحافلا تا تاللاو١ هل نقل كلا ا را ال الا هلم رم | زا 2 ورذوةرد-اوتةكفق
 م هيه - 1 2 سح راك وز ودل و وق 7 1 0 1 نمدار | امءافلدعلا عمرودي ءاك الانف

 هللا لعح وأ تول نهافوتب ىتستو.ىلا ىف نهوكسمافاو دهشناف 39 :مهعب رآنوملعاورهشتساف |[ ء لايخ  ص

 اءئاالاءاسنلا هلا نتا اللا هلود ال ا
 ىوسلا 13 مكناعأ 1 8 م

 نءنينزب ىكانزلا نيت نص ءانينلا اود بدأ نينا وهوا د: لح أوقد ىعب ) هدمس وهل

 لوعي مكدمةعبرأ نول غاو دهس افجاد زأتاوذرب وأ اوزأ تاوذتان دك نو مكر 0

 | ىلا غجاذا من ل-.قثد راوملاة؟-فىف هلوسر وهنا ىدعن «رانلا فدا وأ لئاق لاق ناف# هلع

 اعب رو انالثاثالثو نيانت نيتنث

 اوداهثناق نياسأ نمىنعب كلا ر نهلاج رةعبرأ ةشحاغلان م هنيتأ امن وملعاودومساَف 0 دوب
 وأ نع تس لوشب توملان هداقوتد ى ة- توربلا فنهوس؛حافلوق تور !!ىفنه هوكسماو نولع 5 ياسا 0

 ماشهولا (نئامص كلذلاةنمركذ لن واتلالهأ لاق كلذ ىفانلةاموكب و ةشحاغل !نم هينين" هرم 4 0 امم ةامفلاىلااقي رطواسر مه شحاغلا نم هينيتأ اسم نهلهتلال عج وأ ىنعبال دنهل هنلالعجب || 0 1
 ةشحاغلانيتاءىاللاو دهاحت نصمم رحئما ن ءةدئاز نأ نبى انث لاقدب زي نيد نع ىعافرلا 0 م 0
 10 تو مس سنس هن 0 ع نهوكساةاودهشنافنمتعب رأنييلعاودهشتسافتئاسننم | 0 2 3
 ا انزلا لاق يئاستن هةُ-اغلانيتاءىاللاو هلو 5ىفدهاكت ن 5 6 ارا كلذو ى دل نمل ضف"
 ىهتادع اذث لاقىنالا اًنشثع دحلال.سلاوالسس نهلهللا لع وأ نتع ى-ةعبرأ نملع لضفةلفاونلا,لاغتشالا نارلع
 هلال عجب وأ ىلايتنئاسننمةشحلفلانيتايقالل او هلو سابعزب ان ءةرملط ىلأ نب ىلع نع ءملاط 0 ا 0
 كلذدع : ىلاعتو كرا مثهّنلالْزن أ متومت ىتتتببلاف تسح تازاذاةأر تا نول ىلعدئازلا نال 00
 لج ىذلاا مهل. ,سازهفاج رزيئصخاناك نافةدلجةئاماهممداو لك وداجاف ىنازلاوةينازلا 1 37 5 6
 سامع ثان عدس نحب ىل لاق ىبع َى لاق ىأ ىف لاق رعس ند. 0 ده امهل دنيا ردوا نس وزاسمللا احا

 اذ لاقت 6-0 مرج مرلاودلجلا اوديو نول هللا لج دم فال بس نهل هللا لعحي وأ هلوق
 اذهتافال.. ..تنهل نا لمجج وأ غاب تح ةشدحافغلانيتابةاللاو هلوث هداةق ن عرل دعس انك لاودي زب

 نمل يدس ناكسفال. دس نول هللا لع مث ةأرملا نسح واعمج لو قلاب نانو اناكف دودملا لمَن
 انث . لاق مساقلا (ني'مع ةنسىؤاو ةئامداج نص<لنملسبسو ةراخابىرممةئامدلج نصحأ
 خلا شح غل رهثكسرم هادو حاب رو نبءاطءلاهلافعع رحنا نع جا انت لاف نيسحلا

 طايسأ انث لاق لضغم نن دج اذث لاق نيس انيرت ' توت داجلاو وجرلاودحلا ىلىسلاو د
 نولدهللا لعح 1111111 1 تزن هال شسك ل رن مماعاودهش' ةساف <ئاسن نمتش- اغلا نبتابفاللاو ىدسلانع 1 0 3530 3
 2 ره

 الس عاورشم عد رالا اك: نا ىلعءاهةغلارعك 0000010000000 نا مايتم رك (تاكوالا نان سانههرااكوراع رمش مواعمتمالا ىلع ةرحلا لضفنا
 تذايالا حاكرنلا نم نككال هنالثل ذكس يا دبعلاواهحاكن :ىلعردق ةأ سما |تباط ىمان اسنالواش اعاباطخلا اذهنالدسعلا نودرارح ال

 ا ارحاللالا نوكإل اذهووكست تاسع : أتكلأ ءاموأ :دحاوفاولد_عتالنأ مثغن ناف كلذد_عبلاق هنااذنأ اوهالوم

 عنعنأ عنانورخ آلا ىواستملا

 الثم س بطلا لوقنافةء وسلا
 نامرلاو حاغتلا لك ضن رخال

 امه ةب وستلل توك نأ ىلثكت
 د2 مناىأ ةيراغمالن روك. دقو

 هنمس رق هناف نامرلا لكف حاغتلا



 هواكذ ا غن هنمئ'نع وك! نبط ناف هلونادكو قبا سل انود قداللا فد تيتا لد نادعسفد>او قس ىلعةءلاتتمتذروتاباطالا 0
 ةئ الارداط نا ملمس نمءاهشغلا نمو* الأ ارهاظاكسع ع رالاب حب و 7-7 تاديعلل ل<كلاملاقوهد_.سان رو ف لك ايالدعلا واد صاخخشه

 ةدعلاو قالطلاك حاك-:!!قوق-ناصةنىف (١م-) ريثان هلقرلا نا ىلعانعجأ اولاف سايقلاب مومعلا اذهاودصخ م مناالاد.سعلا لوانكب
 صك! ووو بسسسس جس جو سس جساس سطس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سا ااا سس سس سس

 اهرهماهوزذخابوتيماا ىف سبك تناك اهماف ةآرملا تنزاذا ندح اون <بك-: دق ىذا !ءالؤه ال مدس

 نهو رشاعوةذيبمةشحاش نتانأالا ايش نهوةت آ اسما وذا: نأكل ل<الو هلو كالذف هلوهذ

 دلل اوهىل سلا ناكفاث اريسماهرهم ناكو تج روتدلف ات هذفدو رات ءاج ىّت>فورعملا

 اضل تعمس لاق ناملس ني د..ءانريخأ لوقي ذاعمابأ تعم لاقعب رغلا نب نيسملا نع تثدص
 ماشهوبأ اًنامص ةبالاهزهد+لازه-ئدمل الاقاليم نهلهنالعج وأ هلوقفلوّي محام نبا
 ةثامدلح لاتالسس نول هلال + وأ د_ها منع فض نعل س.ئارسا نءى انث لاق ىعافرلا
 دلجلالاقدها نع مين ىنأنبانعءاقر و نع ىحي اند لاقىتافرلا سمح ةلعافلاو لعاغلا
 نناطحنعنسللانع ةداَنَدنءىأ انث لاف ماشهنذاعم انث لافراش ندع انثص
 سك-:ىجولا هس.اءلزتاذا ناك لسوهيلع هللا ىل_صىنلاناتماصلا نب ةدابع نع ىنااقرلاهتادمع
 بيثلاب بيثلا اليدس نهلهللالعجدق لاةفهسسأر عفرهنعىرساسلف مهسؤر هءادصأ سكنوهسأر
 دبع انث لاقراشنبا انشامع ىنت:م دار كللاامأو مرت دلت بيثلاامأ ركملاب ركملاو
 هللاىلص هنبا ىن لاف لاق تماصلا نب ةدايعن ءهتلادبعنن ناطحنعةداتق نعدسعس ان لاق ىلعالا

 ركسحبلاو ةراوغايمجرتوتئ امدلةبيثلاب ب يثلااليدس نهلهللا لعج دق ىنءاوذخ لسوعبلع |
 نعنس+لانع ةداتةنعديعس انث لاقدي زب انث لاقرششب امنه ةذس قثو ةثام داح

 لزب اذا ناك مل وهيلع هللا ىلص هلنال وس رنا تماصلانب ةدامعن ءساأق رىبىخ هللا دمع زن ناطح

 لعحدق ىنءاوذخ لاق هنعىرسالف كلذ قلف مون تاذهيلعدتبا لزتاقههحو هلدب رثو كَل بركهملع
 سنو اسم ةنس ىن:مثةئامداح كملان ركملا اوةراخ اربح رم ةثامدلدبدشلاب بيثا اال. .دس نهل هللا

 نييلعاودهشتس اوك اسن نمةسشحاغلا نيت اء اللاو هلوق ىفدي زنب لاق لاق بهو ناا انريخ أ لاق

 لوي لافال.ب-نهلهنلالعجي وأ توملانهافوتي ىتحتويباا ف نهوكسمافاودهشناف مسنمةعب رأ
 أرك ذىتلاليبسلالعجو اذه سن مث مالسالا نمنهجرخ لو توملانهافو ب ىتح نهوصكسنال
 ةئامدلركملل لسسلال_ع>وتج رت: ص<#ىهو تنزاذا لييسلا ل_ءفلاق المس نول لى
 هللا لع وأ توملانهافوتب ىتةلوق ىف اضل نعربب وجانريخأ لاق بلاط ىلا نبى بحي مص
 ةداتقنع ةيعش انث لارفعحى أن يدم انث لاقىثملا اسدص م-رلاودلجلالاقالسس نهل

 مسوءيلعهنلا ىلصدتلا ل اوسرلاه لاق تماصلا نب ةدامعنع ا ربا هنن ادع نب ناط- نع ن.سحلا نع

 قنتودلحتر كبلاو مج رثوداجت بيثلاركبلاب ركبلاو بيثلاب بيثلاالمبس نهلهّلا ل .ءجدق ىنءاوذدخ
 مسمن ل مععسا نع شمالا نع دج نعيد أ نعىلأ ا لاق ىدوعسملا مهاربانب ىح ٠ مررص

 ههحورج-اذا ل_سوءيلعهليا ىلص ىذلادنعاسواح انك لاف تماصلا نب ةدايع نعن سلس !نعىرمعبلا

 ىءاوذخ لاق فافأ ملف كاذ لّةث نمدحاملىشغلاةئءهكهذخاف ىحولاهملعلزناذا كلذ عشب اكو
 رهعح ولأ لاق تاج َر وناداح ناد هلاوةنسنامقند ونادلح ناركملااليبس نهل هللا لعحدو

 لج هتلااهلعج ىتل |لمسسل الافق نملو قال... نول هللا لع وأ هلوةلب وان ىدعصلاب لاوقالاىلوأو
 هللا ىل_سهّننالوسر ن ءريخلا دعا ةذس ىنذو ةثامداب نب ركمللو را اب مر لا نينصحلا نيسسثل هؤانت
 وهسلاو اطخلناه_لع ةعم<#ه:لقنامف اماعز واللا ةخغ اعاجا وداحم وم ردنا لس وهيلع

 هكارث نم هسنع هىذلاىفناكلف ةنس ىلا وةثامدا كك نب ركملا ىف ىذق هناهنع ريانا وبذكلاو
 مهما

 حاكتلا ف :وة> نمددعلان اك الو

 ردللامفصن دبعلا لصح نأ بجو
 نوع هناىلاةعءاج تهذت_ناثلا ّْ

 هلوقنالديرادد_ءىاب حو َرملا
 ءايزلا نم ما ناطام اوعكناف

 ءانثتس اةصلدارعالا عب ج ىف ىف الطا

 ٌتالثو ىنثم هلوؤو هم ددعلك

 مومعلا كل ذلاص مدع حلصب العاب رذ

 رك ذلايدادعالا ضعب ص.صخن ال

 لب قابلا مكملات روث فاشن ال

 جررالا ىفأ ىلع لدراه رك دلوع

 هداول لاق نم نافذ اًعلطم رخغاو
 ىلاوقوسلا ىلاسهذاتئشاملعفا
 اب رص ناك نا ةسدلااىل اوةسردملا

 نوكيالوهدس راش الامامز ناىف

 دادعالا 2 رك ذاضد وا ع صخ

 ىل-ءهيينت اهضعب رك ذذ رذعتم
 انإسنئلواهعيجفنذالا لوضح

 ديقتق قلطملا عمعلال اواولا نكمل
 رشعة ينال. ةعسن عج ىفنذالا

 الف ةنسلاامأو اهنملك ف.عضتل
 مسوميلع هللا ىلص هنا رئاوتلابت يش

 قهعابتاب انما دو عست نع تام

 صالات ارض لقأو هوخ.تاف هلوق

 ْ رش وهملعهلناىلص لاه دقو ةحامالا

 نؤعملاو ىنمسيلف نس نعبغر نأ
 نارمأ ممباوجف روهجلا دنع
 ناىورام وخلا ريسخلا امهدحأ

 سجن هتدتو مسأكب واعم نب لذون

 مسوهيلع هللا لص لاقف ةوسن
 فد زوةدحاو قرافواغبرأ كنسما
 رصخلا مدعىلعلدنآرقلا نأ

 ريسغ دحاولاريخ نارقلا منو
 . ةدئازلا ةقرافع الان اب ورئاح

 .٠ 1 0 0 ها نو + تاج فس جا 7 اج جا 7-7 و ات وج تن اج < 1: تا اطال" دس جحر ت71 00 اناا تا اك د7: اسكس حبو

 0 الاربع لدحلان اس والهكتن اوكمف ريصخلا ىلع دب مل هنا | :ريصلا مدع ىلعلدب ما عل اثنال اوقاو عاض در اوأآتسنل ١ عئاسمل تك 55 لو

 ثيدا از هرئاظتىفاذكو اهريغال ع. رالا ىلعةدانزلاوه عئاملان اىلءل ل دةدحاو ىرافاذكو قالطالا ىلعاعب رأ كما هلوقاضن أو زا
 باؤجلاو هيصس الوحش الءاجالاناف ملسلارب دّقَتب ودّةعتءال فلا خلاد وجو عم عاجنالا ناب فعضوراسمالاءاهقذ عاجاامهنناو



 ا نا ولا 5 1 1 1 7 " يافا 5“

 نيد هن الث ةثالث ناك هلص أ نال اظغللا ث.-نمارركمالدعهمف نال ,ةو«:ءلودعملا فالخ ا ةصوالا لمعت س مل بكر تل اذه كأن ىلسالا فسصولاو لدعلل اذهل ثم فرعه عنم هي وببسدئعفةثالث ةثالثالا سلو رركم ظغل هلص ناب كحاظفلر ركمريغالث ثالث دحو الف بلغالا

 لدا ىل٠ع ل |ومعحف 08 :ركدلا ىلع ىرحاذاو فا كلا ىفامافال: ماللا هلت ديالذا في رهتلاولدعلاهبفتاليقو (16) ثلئثموأ ثال'ظفلملا داو ىلا لدعف

 فراعملاىلع هناي مدعي عضو
 اوعيكتنافهنكالا نعت الا .عوقولو

 ددعلاازهتادودعم مك-!تاببطلا

 اعب رأو امالئاثالثو نيستنت ئيتنث
 نيب اوادعتال نأ مذ نافاعبرأ
 ارق ن؛ هذ>اوف داد_عءالاهزه

 اوعسناوأ اوراتاق دا ارآ ب صالاب

 دارأ مذرل«ًارقن ءوةدحاواومزلاوأ
 اسأ رعسجلا اورذوةدا وتةدكف

 اياقلدعلا عمرودي هلك صالا نق

 مالاقمم هيمكسحر]عف هوءدحو

 ىوسلا ىف ميناعأ تكلمام
 ةرحلا نيب ةلوه_سلا ىف ىوسف
 ءامالا نمءاشام نيبو ةدح>اولا
 نم ةنؤم فحخأ وةعمت لفن مال

 لقأوأ نهنمرثك |ءرملا ىلعال رئاهم ا

 لدعب ملمأ مسعلا فن وتد لدسع

 تناك انولزعب ممأ نهتعلزع
 أ مم حا نهني واهني ةيوستلا
 تادابعلالفاون ناناسىفىفاشلا
 عاجل كلذو حاعذلا نملضفأ

 لضف ال فاونلاب لاغتشالا ناىلع
 نوك تأ بحوق ىرستلا نم

 ىلءدئازلا نال اك_ذلا نم ل ضفأ
 ىلعادئازنوكي نيب واستملادح؟

 عنعنأ عئامدورخ الا ىواسنملا
 الم بيبطلا لوقنافةءوسنلا
 نامرلاو حامتتلا لك ضد رخال

 اهبنب ةءوستلل نوكب نأ ىلك
 د2 لناىأ ةيراقمال نوك دقو
 هنمس رق هناف نامرلا لكف حاغتلا

 دوجو عمو هرو رضأل ةجاحلا عفدف
 ىلعلالدتسالا متياللامحالا اذه

 0000600 ا 0 ا
 | ىلا عجاذا معن ىلقثب راوملاة؟سقىف هلوسر وهنا ىصعن«رانلا فدا وأ لث اق لاق ناف « <..اع

 هتياداف ثكاذلءوأ نيش الا نياهىفهدامع ىلع ضرفام همل عض رف هنا نا فاك شك ذ ىف !مهتيصعم

 مس وهيلعهتياىل_صهتلالوسر ىلع ل رن ني-لاق نملوق نم سابع نا ارك ذام ىلع مها ىف هلوسرو

 نم ثرولأ نيتب. لاما ىلا ني.ثنالا ظ-لثمرك ذلل ؟دالوأ ىهّنل كسول ىلاعتو كرابت هللا لوق
 ةهدق مهما راك اسا لالا عسي وآداملا فصنةمنغلاز وحالو ٌودعلا لاق. الو س ءرغلا بكربال

 مبني ثاريملا لهأ ثاريم نم مقام هللا فلام ن* ءدلوٌتاناوهث اسنوتمملادلو راغصل مسقأم هليا

 نيذا'هركنتسا < امهمكح«ماراكذّئسا هلوسر محو كلذ ىفهمكح فلاخ و هلاك ىفهع«قام ىلسع

 مويف يذلا نيقفانملا نملسو هبلعهّننا ىلهّننالوسربا.دجأ رهط نيد ناك ن* سابعنب ا مدن ىهأر كذ
 هللاب ريسصي كإ: ىف هنبا هك هراكك ذاب هنالرانلا ىفدول !لهأ نموهفةبن الا هذه موهلاكش أ فو تازن
 مك-ئاسذ نم ةشجافلانيتاءكاللاو) هلوقل. وان ىفلوقلا ُُه اح راخ مال الا هلم نم وارقاك

 هللالعحي وأ توم ان هافوتب ىتستو.ىلافنهوكسمافاو دهشناف مكنه ةعب رآنملعاودهشتساف

 نهنينز ىأ انزلا نيتابىاللاءاسناا و: افلا نيتابى لال اوهؤا د لح هلوقب نعي (اليبسنول

 لوعي مكدمتعي رأ نول ءاودهشتس اهمباو زاتاوذ ريسغ وأ جاو زآتاوذن ا: هك نهو مكئاسن

 اودهثناف نيابسملا نم ىتعي كلا رنهلاج رعب رأ ةشحاغلا نم هيي اعينهلعا اودهشةسأف
 وأ نتعىتس>لوةبتوملا نهافوت يد تودبلا فن دوس -اقلوةيتويباا فن هوكسماف نولع
 امن ةاحلا ىلا رطواحر مة ثخاغلا نم هينمتأ ان“ نهاهللا لع وأ ىنعب الدس نول هلنا لع
 ماشهولا انباع كلذلاقنمركذ لن واتلال هأ لاه كلذ ىانل امو: و ةشحاغل نم هيزيت
 ةشم-افلانتاءىاللاو دهاح نمي رحئبا نعةدئاز نأ نبى دع دك لاقدي زبث د نع ىافرلا

 توربلا فن مس أت و..لا ىف نهوكسمافاودهش نافمكسنمتعب رأن وملعا وده تساف كتان نم
 ىبأ نبا نع مم اعونأ انث لاقور عئرد# ومده دج لورانس واش لمحو ناك ىتح

 ثهّيادع انث لاقىباملا انثص دحلالسسلاوالسس نهلهتلا لعحوأ نتع ىت-ةعب رأن ماع
 هللا لمح وأ ىلا ئاسن نمةشحافلا نيتايىالل او هل او سايعنب |نعةهلط ىبأنب ىلع نع حلاص
 كلذد عب ىلاعتو كرامتهّنلالزن أ توت ىتتتءلا ف تسح تنزاذا ةأرملاثن اكفاليبس نول
 ل_ءحىذلاامهل..مازهفا_جم رز صةاناك ناقةدلحةثاماه مما و 3-4 ١ وداحاف ىنازلاوةمن ازلا

 : ِء ع 1 3 1 : ع 6 -. ١ ب -

 ا سل لاقى بع ىتث لاقىنأ ىتث لاةدعسنبد# يدص 5
 اذث لاقذاعمب ريشب نشدص مجرلودلجلاوهونول هللا لعجدشفال بس نولهللا لعجتي وأ هلوذ
 اذهنافال..س نول هليأ لعب وأ غلب يح ةشدافلا نبت اند اوهل ود هداف نعد عس انك لاقدي زب

 نمليدس ناكفال.دس نول هنا لسعج مث ةأرملا سدح واع. جلوقلاب نايذؤب اناكف دورنا لبق نم
 ان لاق مسالا انئرص ةدس ىنأو ةثامدا- نص ل نم ل سو ةراخ اير مةئامداح نصحأ

 ابْزلاَ شاغل اريثكن ءةنلا دس,عو حاب ر يأ نبءاطءلاف لاقت رحنا نعجياتح انث لاق نيسحلا
 ُُط ايسأ م لاق لضم نب دج نم لاق نيس اني ل6 اع داملاومحرلاودحلا لءيسلاو

 1 1 ١١ ...١ .٠ 01سم مادا 1 ولالا نس قطن ةتلسولات نولدنلا لع وأ ىلا ه<_:متعب رأنمملعا وده اساف م ئاسن نمتش اغلا نبت ابك االاو ىدلا نع
 ةذا_هناللوالا اطمن اذكفرارحالاالا نوكمال اذهووكناع تكل ءاموأ :دحاوفاولد_عنالنأ ةغحن ناف كلذ دعبلاوهنااضم ا وءالولم تذايالا حاكسنلا نم نكمال نالثلا ذك س يا دبعلاواهح اك: ىلع ر دق ةأ ما !تباط ىتمانا سنا لوانتب امنا باطلا اذهنالدببعلا نودرارحدلإ 3 عورسشم م, الا حاكننا ىلءءاهقغلارتك آنا كوالا ناناثمانههرالةعراعزس موأعمتمالا ىلع ةرحلا لضفنا



 و
2 

 هواكش اسقن هنمئأ' نعم“ !نمط ناذ هلو نادك و قبا سلا نود قداللا فد ءمعتلا لغد نادعسفدحاوق.ب' ىلعةءلاتتمتذروتاباطلا

 ةدعلاو قالطلاك حاك-:!| نوق-ناصةنىف (١م0) ربت ان هل قرلا نا ىلع« اولاه سايقلاب مومعلا اذهاودصخممناالادسعلالوانكي

 نهو رشاعوتنديمةشحاش نتاءنأالا ا شنهو جيت اماوذمخاب نأكل ل<الو هلوذ كاذف هلوهف

 دام اوهىل..سلاناكفانا اريسما شرهم نآأكو ثحر وتدل ام هنفدو ردات ءاح ىت>فو ,رعملاب

 لاقل تعمم لاق ناعلس نيد..بءانريجأ لوي ذاعمابأ تع مس لاق ج رغلا نب نيسملا نع تثدص

 ماشهولأ انثرص ةي ااهزهد لا طارح الاف المسس نها هللا لع وأ هل اوقىفل وعن م> ضنا

 ةثامدلح لاقالسس نول هتنا لغو أ د ها < نع ف.مدخ نعل بيئارسأ نع ىد انت لاه ىعافرلا

 دلجلا لاق دهات نع مدن بأ نبا نءءاقر نع ىحي ان لاق ىعاؤرلا اشاح ةةلعاغلاو لعاغلا

 ن.ناطح نعنسحلان ع ةدا:ةنعىلأ انث لاف ماشهن ذاعم انث لاقراش بدع اًنشادص
 0 ولا هسياءلزت اذا ناك ل وهملع هللا لص ىنلا ناتماصلا نب ةدابع 9 ىشاف رلاهليا دمع

 سالاببيثلا اليد نوهاهنيا لسعح دة لاةفدسأ ر 6 رهمعى سالف موس رهبات سكن وهسأر

 دبع انث لاقراشيزبا انثط ىتنتٌمدلةفركللاامأو مرت مدلخف بيثلاامأ ركملاب ركملاو

 هللا ىلص هنيا ىبن لاف لاق تماصلان ةدابعنعهللادبعنب ناط>نعةداتق نعدمعس 5 لاق ىلعالا

 ركجبلاو ةراؤغامجرتوتثامدا<بيثلاب بيثلااليبس نهلهننا لعجدق ىنعاوذحن لسوءبلع |
 نع نسا نع ةداق نع دعس ا لاقدب ََر 5 لاقرمش انثص هيد قثو هقام قا

 لون اذا تاك مس وهيلعهللا ىلص هلنال وس رنا تماصلان ب ةدامعن عشاق رىبىخ هللا دمع زن ناطح

 لعحدق ىعا و ذحخ لاق هنعى رسال فكل ذىلفم هول تاذهلعوللا لزئاةههح و هلدب رثوكإ2لب رك هلع

 سنو [نئاص ةنس ىن:مثةئامدادركبلاب ركملاوةراخابمجر مةئامدلج بدشلاب بيثل اال دس نه هنا
 نييلعاودهشتس او وك ئاسن نمةسشحاغلا نيتاءقاللاو هلوق ىفدب زنب لاق لاق بهو نبا انرمخأ لاق

 لوقي لاقال.ب-نهلهّنالعجحي وأ توملا نهافوتب ىتستويباا فن هوكسمافاودهشناف مسنمتعي رأ
 أرك ذىتلا ل بسلا لعجو اذه سن مالسالا نمنهجرختملو توملانهافوتب ىتح نهومعكنتال
 ةثامدل ركملل لسسلا لع>وت رام صك ىهو تنزاذا لييسلا ل-ءخ لاق الءدس نهل لعد

 هللا لع وأ توملانهافوتي تح ةلوق ىف كلاضتلا نعربب وجانريخأ لاق بلاط ىلا نيىبحي

 ةداتق نع ةيعش انث لاقرفعس أ نيدجت انث لاقىنثملا اسنص م-رلاودلجلالاقالسس نهل
 مسوءيلعهللاىلصهنلالوسرل اه لاق تماصلا نب هدامعنع ى“ اقرلا هنا دمع نب ناط> نع نسا نع

 قنوداعر كملاووح رثوداحت بشلاركملاب ركملاوتيثلاب بيثل اال مدس نهل هللا ىلء-دق ىبءاوذ
 مسمن ل معمس أ نع شعالا نعد دح نعهمس أ نعفلأ ذك لاف ىدوعسملا مهاربانب ىح 5 رص

 ههحو ,رجاذا مم_توءيلعمللا ىلص ىنلادزعاسواح انك لاق تماصلا نب ةدامع نعنسللا نعى مدل |

 ىءاوذحلاق قاف ملف كلذ له نمدح امل ىشغلاةئءهكهذ اف ىحولاه لع لزتاذا كلذ لعشب تاكو

 رقعح ونأ لاق تاج ر ونادلح ناس هلاوةنسن امش ونادلح ناركملااليبس نهل هللا لعحدق

 لح هتئااهلع ىلا لي.سلا لاق نملوقال.؛سنواهنلا لع وأ هلوة لب وان ىفةعتلاب لاوقالاىلوأو

 هللاىل_صهننالوسر ن عري ةهصأ ةذس ىنو ةئامداج نب ركمللو ةراخ اب م>رلانينصحما نيسسثلل هؤانت

 وهسلاو اطلاع ةعم# «:لةنامف اهملعز وعالملا ةخ اعاجاوداح مو مر هنا توديلع

 * ممرص

 ا حدى ذلا ف ناكسذ ةنس ىفنوةئامدا < نب ركملا ىفىضق هناهنعرم1!ةدكورذكلاو
0 

 حاكنلا قوة نمددعلاناك الو

 ردللامفصن ديعلل لصح نأ بجو
 : وح هناىلاةءاج بهذتيناثلا

 هلوقنالديرادد_ءىاب حورتلا

 ءاسنلا نم دل ناطام اوعكسناف

 ءانثتس اةصلدارعالا عج ىف ى الطا

 ٌتالثو ىنثمهلوقو هم ددعلك

 مم هومعلا كل كاصصخت مصير العاب رد

 رك ذاايدادعالا ضعي ص.دنال

 لب قابااف ملا توبث فاشل
 جرإلا ىفأ ىلع لدراه رك ذلوقن

 هدإول لاق نم اذ اًعلطم راو
 ىلاو قولا ىلا بهذا تئشام لعفا
 اح رص” ناك ناةسدلىلاوةسردملا
 نوكءالوهدس رابشالامامز ناف

 دارعالا عدبج 8 ذاضد ًاوا ع .صخت

 ىل-ءهيينت اهضعب رك ذذ رذعتم

 اناس نئاواهعيج ىف نذالا لوض>

 دسغتق قلطملا عمعلل اواولا نكل
 رشعةبناك لد ةعست عج ىفنذالا
 الف ةنسلاامأو اهنملك فيعضتل
 مسوميلع هللا ىلص هنا رثاوتلا,تنث

 قهعابتاب انا ددو عسن نعت ام

 مالا بث اه لقأو هوغ.تاف هلو
 لس وهيلعدللاىبهلاقدو و ةحارالا

 نوعملا وىم سلف نش نعسغ :رنذ

 نارمأ م-مباوجىف روهجلا دنع
 تائىوراموحنلا ريكا اههدحا

 س+ج هتدتو مسأكي واعم نم لذون

 مسوهيلع هللا لص لاقف ةوسن
 3-5 روةدحاوى .راوواعي نااسعا

 رصخلا مد-عىلعلدنا رقلا ناب

 زيسغ دحاولاربط نآرقلا نو
 ةدئازلا ةةراشع سمالاناب ورا

 ١ .٠ جن 700ج ووسام وسل - ومو ا فجس د يا و وهج ٠ حج هيجل تت جوج نا رج + 1012077 طنا < د حجج ن1 7تابا 0ااناقا "17117 تح 77.1277 7 ماا وسو و

 د> اولاريخع لحن اناس والم<تن اوكف ريصخلا ىلع لدن مل هناهتد اعرصل مدع ىلع لدن من ارغلانال اوقأو عاض ,رلاوأ ب سنلا عئاسل نوكي دق

 تن رالازد رباظت ىفاذكو اهريغال عد رالا ىلع ةدان زلاوه عئاملان اىلعلبل دةد-اوى رافاذكوىالطالا ىلعاعي اا كما هلوقا ذأ 00

 باؤملاو هيزحمش الوز مست العاجالا اف ملستلارب دقت وقعت: الغلا غل اد وجو عم عاجالا ناب فعضوراسمالاءاهقف عاجاامهناثو



 1 نامزف ني.مدوجو ىلءلدعاسجالا نكلو ءاباعاجالا حست مزلب 10 نحل مدعىلعلدي ملنآرقلاو هيابعبالف اذاث ناكاذا فئاذملا نأ

 21-4111 4 - كك تا قي نإ نينح رد هقريلاب

 ىلعف لاقي القاشتالا زئام كلذوه دهعف طب اند او-و نعم شكا عاج الاف رصلا مدع ىلعلدنارةلانا مس روسو هيلع هللا لص لوسرلا
 ماسقالا نهد ؟ىلعالاحاك:لازوكالن أ ذئنمح مزلد لوقنان الة ل داغل اواي عاب روأ )ا 8:) ثالئوأ ىثملاق. نأ شن ناكرممااريدغت

 هدككلاب قكاينامهظعيلز وحالق

 نير الو ثالثلاب نان قبرغلو
 ا ا

 0 ديفا اعاون ني 2 5 ا

 ىرستلاوأةد_اولاا راسا ىأ

 او روحنالوأ اواء الثا نمبرقأ

 ةسناع نع ىورمنيظغللا الكو
 نم مل/سوهيلع هنلاىل ص ىِنلا نع
 لاعولاماذاالوعناريملالاءمهلوق

 تلاعهنمو راجاذاهمكح ىف املا
 هسبؤو اهماهستدازاذا ةضدرغلا

 النأ هانعمل.ةولادتعالا نعل يملا

 ريستفىأ لئاع لحرو او رقتغت

 هتاقمن تلق هلامع ل فاذاهناكلذو

 لاقدنا فاشل نعزقنو رقتغي لف
 هبف نعطو هك ل ايعرتكالنأ ءانعم

 ةغالا فازهن ا نب رصاعلا ضع

 لاعأ لاقي اولوعت ىعمالاوم ع ىتعم
 ةءارةهنمو هلادعرثك اذا لحرلا

 الهنا اأو اول_عتالتأ سواط

 النأ منن ناو ةدلالا لوأ بساني
 لامعلا لعب هنانهاضت ًاواوطست

 ف.كف ةد>اولاة رار اتخا ىف

 رصصحالو ىى :رسسدلا راش ادن علاق

 ىفاشلا نا لوالا نع باوجلاو نول
 معزاعاو ةغالاريسغتىلا تهذمأ

 رك ز.ئثلاىلاراشأ ىل اعت هنا

 ةءاكرودل او ىلا لعح ىآ همزال
 لامعلا ةرثك نال لايعلا ةرثك نع

 ررقو روملاولبملان ع كيغنتال
 «حوىلع فاشاكلاف ةءانكلا

 الن ا ىلاعت هود لعح هنأودو رخآ

 هلامع لح>رلا لاع نم اولوعت

 هيلع بعصن أم اذفو مهلوع ناهمْزل هلاسعرتك نمناك شالو مهماع ق غن أ اذا م موك م منام كلوقك مهلوعن

 ةدامعن عنا ط> نع نسا نعىو رىذلاربلا ىه و ىلع عضا اولءلدةر مع ىةائزلا نم م-حر نمدالحا

 فتن الاوز هنارك ذدقو مدرلا وراجلا نصاب شال لءسلالاق هنا سوهيلعهنبا لص ىلا نع

 مظع ص ار و | مظعارسأ تدتأ لوعث برعلاو وكدا سن نم ةشحا غلاب نب : ايىذالاوهللادعةءارق

 ىنعي ( مكنماهئابث أيتاذللا و) هلوةلد وأن ىف لولا ُُش اهكئامالكو خنق مااكب تماكتو

 ءاهلاوةثحاغلا ناسا لوّقب اناث ناذللاذأ ارااولرلا اووك-دما مئات ناذللاو هلوةدهؤانث لح

 ىنعملاو م-ئاسن نمتشح اغلا نيتايىذللاو هلو: فىبلاةثحافلا ىلع ةدئاءا ماتا, هلوق ىف فلالاو

 امهئايئايناذللاو هلوشب ىنعملا فل وأتلا له فاذا مث اههوذ .اهةشداغلا ي_:منانتان ناذللاو
 اولاقو اهلبق ة. الاب نينع ىاللاريغامهوانص<ملناذال ا ناركملاامهمهضعبلاةذامدوذ“ اف ككنم
 امامئا,تاذالاو هلوقو جاو زالاب تانصحلاتابدثلا هب ىنعم مكئاست نمةشحاغلا نيتي ىاللاو هلوق

 نيد انث لاقنيسملا نيد صاح كلذلات نمركذ نيذصح ل اريغن ار كيلا هي ىنعن كسنم

 امئابتاب ناذالاولاقفاو كش لنيذالاءاسنلاوىراوم ارك ذىدسلا نع طامسا انث لاق لضفملا
 مك-:ماهئابتاءتاذللاو هلويقىفدي زنب لاق لاق بهونباانريخأ لاق سول ان صامهوذ7 انكم
 لاقنمرك ذ. ناننازلا نال> رلاوكشماهئايناب ناذالاو هلوةن بعلب نو رخ أ لاقوامهوذاقتاركملا

 متنما مئات تاذللاو د ها نع رحنبانعىبي انث لاقىافرلاماشهربأ اًثدع كلذ
 نع ىسعنعمصاءولأ ان لاقورعزبد# اسرع ىنكمالنالءاغلا نالحرلالاقامهوذ اف
 ل- رلا كلذ. ىئءلب تو رخ 1 لاقو ناينازلا نما منا.تايناذلل او هلوةىف ده ات نع م لأ نبا
 يم انث لاقى افرلاماشهوأ اننا مح كلذلات نمرك ذ بدثنودرك,هيدصقي م هناالاة أر او
 دسجْئ دج (نئاص :ًارملاول>رل'لاتاهدوذآ اف ك-:ماهئايت ا تاذالاوءاطع نءميرحْشنا نع
 الاقىرصبلانسملاوةمر كح ءنعىودغأادب زب نعزي_سحلا 0 لاف خذاو نبى انك لاه

 امهعج م ةأرملادعب لح رلارك ذفالدس نولهتنا لعتت وأ هل اوذىلا مئاسن نمةشحاغلا نيتاءفاللاو
 ايمح .راباوت تاك هنلاناام م ءاوض رعافإ لصأ وابأت نافامه وذ هكا مئابتاناذللا و لام ناعج

 ريثكن ب هتلادبعوءاطعلاقلاق جرح نسا نع باح ىنث لاقنيسحلا انث لاقمساقلا انثدع
 فباودلاب لاوقالا وأو رغعجربأ لاق جاعج ةأر ملاو لج رالهذهلاق كسنما نايت اين اذللاو هلوذ
 امهدحأ ناكواينزاذان ينصح اريغناركملا هبىنع لاق نملوق مكسنما متايتاب ناذلل او هلوق لب وان
 ناك اي لاج رلا نم ةانْزلا كح نع نابيلاد_صق كلذبادوصقمناك ولهنالذ أ صارخ الاو السحر
 اهنوناب ني ذلاو ل ةلىفاو زلا مك> نع تايبلا دة ك-ئاسن نمتشحاغلا ني ةاءىاللاو هلوقب ا دوصقم
 نهركذ جرح اقةش-اغلانيثانىذالاو اهلبق ىنلا ىف لمقأك مك-نماهت اءىذلاو لبق رأوه وذاف عكسنم

 ىلع دس.ءولاىلع ناببلاتدارأ اذا رعلا لعفت كلذكو 3 ثحاغل 'نانتاناتالاو لقب مو عسجا ىلع
 الو هسنج ىلع لدي »اولا نا كلذود>اولاوأ عجل ارك ذب هلهأ ءا منا ثحرخأ هل عد ءولاوأ لدعف

 لوٌتالو اذك هلفاذك لعمد ىذلاو اذكمولفاذك نولعش نيذل!لوقتف نإفئارك ذءاهج 2

 الان وكي الائزلاك نيةلت#نيصخ#نمالا نوكمالالعف وكي نأ الا اذك اههلداذكن العغب تاذألا
 رك د.نااماق هءلوعفااولعاغلا كل ذددارب نينئالارك ذب لبق كلذك كلذ ناك اذافةبناز هنازنم
 هيف انوكيال لعفىفوأ هاههنمد_او لك درغن دق لعفىف ناصذ.كلذدارااو ئينئالاركذ

 سك سم

 رك ذهناانلقام ىلع _سىاحلا ولابعلاو رثكوشوم وزملم ادارأ وقاغنالاوهو مزال ارك ذهنا لص اهلا لال اب سكوع رولادودح ىلع ةظفاحلا

 ميلستلاوب دقت ددرأ را ركست هنم مزاد الام يلع ماكل! لج نا ىاثلا نءباوجلاو لاعل““ ركو# دعو زااادارادر رجلا ل.اوهو مرذللا



 بسكسلا نوفاك نأ هإ-ف نرثك اذاى راو انآ ثلاثل !نعوانر ,رقأك هد انكلا قدرطإ نكلروهجلا راس” ىلا لؤداضتأ يفاشلا رعسعتف

 ىلارتغي نمنع صال نافرثاوملا فالك نهنمصاختو نهعاي ل وملازبعاذااضنأو لامعال هناك فاضن أ نهالوم ىلعءو نهسغن أ ىل+ نةغنبف
 اَدإ] ((80) ناظم ن كفن مذاريغب ْرئاسىرارسلا نعلزعلا فاشكلا فلافونمملارهملاملست

 ا ا د تا وج: م م جب هم ا ب مو تجب ممم رو جو ووو يح

 هلو#ب ىنسعلاق نم لوقداسف ني.فكلذك كلذناك اذاواهمالك ىف فرعدام كل ذك-ذ نيك رشم
 كلذكك لذ ناك اذاو ةأرملاو لجرلا هنىتسءلاقنملوق ةكونال_ترلاهكتما مايئانت اذللاو
 كئلوأونانث انيتاهتالةث>اغلا نينا الل اوهلوق فن ومكح ناس مد: قاولل اريغ اهلا مؤلعف
 نهل لعح نأ لبق نمنيفوتد ىت>ةب وةعتامسثا ناك سحلا نا مول ف كلذك كلذ ناك اذاو ةعاسج
 ىتلاليبسلاناك آي رييعتو بسوأ خا وتو ف .نعوه ىذلا ىذالا نم ةي وعلا ىف ظاغأ هنالالمدس
 ىفلوقلا © ةنسلا ىننوةئاملادل- نمراكبالل تاعجىتلا ليبسلانم ظلغأ مج رلا نم نهل تلعج
 لهأ كلما (اسم-راب اون ناك هليانا اهمءاوص .رعافاحل ًاوارات تاقامهوذ .اق) هل أود لب وان

 لعس نا لبق نم ةش>افلان امتار نيذألةب رّهع هاعجهرك ذىلاعث هللا ناك ىذلا ىذالا ف لد ىاتلا

 نم امىلع جب وئلاو ْريعتلاكن اسللاو لوةلاب ىذأ ىذالا كلذ مهض بلا ةنةنمال.دسامهل
 ةدانق نع ليس و لاهديزب 17 لاقذاعمنن رمشب انئَص كلذ لاق نمرك 5 ةيمداقلا

 لاق لضغمنيدجأ انث لاقنيسملان يدم [نثلط ا.بلولاب نانذؤداوفاك لاقامهوذ “اف
 اينزاذا ىتفلاوة. راما تناك ذامهنءاوضرعاف اشار نافامهوذ اف ىدسلا نع طاسا انث
 امس ناك هناريغ ناسالاب ىذىذالا كلذ زاك تورخ لاقوكلذاك رثب ىتسح ناربعت و ناغنعت
 نع مدن ىلأ ن انع ىسق نع مهداع ولأ ان لاق ورعد انيثص كلذلاتنءركذ

 كلذ لاه نم سس د دبلا و ناسألاب ىذالا كلذ ناك لبتورخ 1 لاقو ايصام_هوذ" اقر هاجم

 نبانع ةط ىنأ نىلعزءملاص ند واعم ىنث لاقحلاصنهتادبع انث لاف ئبثملا وسد

 لاقي لاعنلاب ب رضفريمعتلاب ىذوأ ىنزاذال حرلا ناك فامهوذ 7 انكم مامتايناذللاو هلوذ سابع
 ىذاب نيشئمؤملارمأ ناك هرك ذىلاعت هنانا لاق نأ باوصلاب كلذ فلاوقالا ىلوأو رفعحولأ
 نم ناسنالا لاهو ركملكب عمي دق ىذالاو مالسالا لهآ نمامهوكل ذابت اذان روك ذملا نيتنازلا

 نعد ريسخالو ذئمونن وذمورملا هن رم ناك كلذن اناسةب آلاف سل و لعفوأ تاسألابءىمدل ود

 ل-هأو رذغلا عطقا مر #بج وملاة عاملا ل_ةنالودخاولا لةن نم لسو هيلع هللا ىل_صدنلالوسر
 اههمىذآ ناك ِْن وكلا نرتاح ودعا اوثاسألاب ىذأ كلذن روك نرتاح و:نوغلتع كلذ ىف لب وتلا

 دق هؤانث لجدنناناك ذا ةرضم هيلهملا ىفالو ا.ندالو نيد ىف مغنى ن مناك كلذناب ٍلعلا ف سدلو
 نم ب>وأ ىذإاماقام_هلبة ىاللا فو اهجفهدابعىلع ! |نمبجوأ اع همكحم نمل ذا

 ةئاماهمتمدحاولك اوداجافىنازلاوةسيازلا هلوقب رونلاةروسف بجو افا مهعق مهماعهكسحلا
 عمجأ واه م .وهملعلا ىلصةليال وس .رهيىضةىذلاوح رلاةاهامش ىالل افتح واىذلاامأ وودلح

 دودحلابالسس ىفاو لاو ةانزلا نمةثحاغلا لهالل ءسدقهرك ذىلاعت هنن انا ىلعاعمج ىلا وآتلا لهأ

 لك اودلجاف ىئازلاوةينازلاهلوقب حسن هناحس هلا نا, وأتلا لهأنمةءامجبلاقومجفا مهكحوتلا
 نبدجت ”مدع كلذلانمرك ذ امهوذ انوكمامايتايناذللاو ةلوقةدلجةئامامهنمدحاو

 لاقامهوذ“ افكسنما مناستابناذالاو دهان نع مدن ىلأنبانعىسعنعمماعوبأ انث لاقورقت
 ىنأنبان عى انث لاقماشهولأ اسامح ضورغملادحلاب رونلا ىفئلاةبالاهتكسن كلذ لك
 دحلابرونلاةروسفةي"الاهتضسناذهلاف دب الاامهوذإ7افهكنم| مماتي ناذلل اودها منع مدن

 نع ىولادي زنعدقاوزننيسحلا انث لاقتإ.ة ولأ انث لاقد_ج نبا نادك ضورغلا
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 اون آو مب و رخ_!اىلا ةذاضالاب دلول
 نهروهم ىأ نمماق د صءاسنلا
 ةمّقلعلوقوهو باوزالل باطخلا ١
 جاجزلارامتحلاو ىذغلاو ةداتةو
 ليقو نيك انلل باط+ هلبقامنال
 1 نرعلا نالءاماو دال باطخ

 نم نانبلاىطعتال ةباهامجلا

 تولوةب اوناك كلذلو ايش نهر وهم
 ةخلاذلا كل اننه ةنبا تدلون
 الد ااه روما كنا زونعل

 ىأ كلام نتف كلبا ىلا اهمضتف
 ةخ انلاىنارعالا زا لاقو همظعت

 اذان اوال! نملحرلا هذحتابام

 كلذ نع هللا ىسهنف هتنرا 57 ر

 اذهو هلهأىلا قولا عفدب صأو

 رايتدخاو لاص نأو ىاكسلا لوق

 ىله<لاغقلا لاق ةسّتق نئاوغا رغلا

 ةلوانملا ءاتيالانمدارملا نوكم نأ

 ىلار وهملا عفداورمأ دةاونوكف

 داب نأل-ْمع و نهلاهومم
 هي رخل ااوطعن ىت- هلوقك مارتلالا

 اهومرتلب واهون ع2 ىت-ىأد نع
 حايتستالعورغلا نأ ىنعملانوكق

 وأ كلذ ىع*ءاوس هزئاد ضوعبالا

 هللا ىلصلوسرلا هي ضمخامالا مسن ١

 زو ولافةبوهوملانملسوع.لع
 هلوق امأاعج ناهحولا دار نأ

 ةداتكو ساءعنن !لاكدةف وأ

 ةسعب رش أدب زنباو رح نياو
 نم ال>وأ هكالوعغمنوكمف ةناددو

 ,ه هع رشها نماني دى تاقدصل ١

 ةيطعىأ ىلا لاقو هسضرذو

 نال ردسمملا ىلعام سنن روك ةمش و

 وأ ءاطعالا ىب- هعءاتن الاوةزمأا

 نهرو !ىأ نيط الا نملاملا د

 ذحؤي امنال نهنمةيلاطمري_غنم ءاطعالاب سوغنلا بط نيلحان نهماقدص
 ىف عضبلانالابش هلدي كلءالجو رلانال جوزلا نمةدط ءث.م»اسغاو سفن تبط نع ةاطغمةلوحنم ى أت ا دصلا نموأ هان ىعسنال ةيلاطملاب
 لبعج للا عتهلاناموقلاقو لدن ريغنمتبطعلاإغلاو كإاالة حا ءةسالاوه ب وزلاهةق- ا ىذألاغاو هل.ةرهكحاكينلا دعب ةأرملاتلم



 امل مءادتب ىلا عن هللا مقطع كلذ ناكورهملاّةجو زلا قود نان جب و زلا عأ منيجوزلا نيداك رسم دالاوقلاو ةوهسشلا ءاضق نم حاكسنلا عفانم
 سغنأ نمنأال نول س ةنلاناسلدالهنال ى-وامناو ٌريمملا ىلعاسغن بصتناواميهوا مئاربا لوم ةزاو> مهل حابأ تاقدصلا| ءانإا منى ش ٌ

 هلوقفو نيهو وأ نعخ سلوق نأ نودزيبملا مما مالا ىلة مالكا ءانبونيط هلو فروك ذمالوأ نادصلا نم ىفريمذلاو زال تعجولو
 نولمحت عب وزلا نمةرشاعمءوسو رارطضاربغنم ةمهلاب نهشوغن تءاطاذال عاما كلذل |ومق نا ىلع همسنت ةنعل وعد تأت ودءنمئدنع

 هرهاط لوائل ثن اواو هضءبالوا من وكف د اولا قادصلا ىلا فرص: ل هم ىفريمذلارك ذاذهلو بوهوملا ليلة ىلع نها ثعب وكل ذ ىلع
 تلاغلاعب رذ مالك الاحارخا ضرعبتل] هنم هلوق ف نمنا ارهظرر رقتلااذهنمورثك ًاوأاهنم ةدحاو تاق دصلااٌضعب نالهلك فادصلا ده

 نمناوعزةةيقدلاهذهنع لغغنموةياكدلاب رهملانعاهسفنتباطاذا . (147) فادصلا لك ةبهزوحالهنالروك ذملاثعبلاةدئاق عم

 اذهوه من ءىنعملاونيسدتلل
 اًييهدواك_ف ىادصلا ىتعت سنإلا

 ك0 ب
 لاقفدلجلاة,. اي كلذ حنة, الامه وذ" افكتماهئايتايناذالاو هلوق ىفالاق ىرمدبلا نسحلاوةمركع
 ىنث لاقحلاصونأ انث لاقىتثملا ”شثع ةدلجةئامامهنمدحاولك اودلجافىئازلاوةسيئازلا
 هّننالزناف امهوذ اهك:ما مامن اناذللاو هلو3 سابع | نع ملط ىلأ نب ىلع نعملاص نة: واعم
 هللالوسرة:سىاح رنين صاناك ناف ةدلحة ئامامبئمدحاو لك اوداحاف ىنازلاوةئازلا اذ هدعب

 ىدسلان ع طابسا اذث لاقلضفمنيدجأ انث لاقنيسلانيدجت [يشدص لسوهيلعهتلاىلص
 لاق ب رغلا نب نيسلا نع تثدص اهتدسن دوره اتءاحتن الاوكثاسن نمةشحاغل نيتاءكاللاو
 نص ::ئالاهزهرجلا حسن لوقي 'لاصذلا تعج« لاق نامأس نب ةيتءانربخأ لوي ذاعمأب أ تعم
 ةد الاتوربلا ف نهوكسماف ةدامق نع :رهعم نع نامغس ولأ انت لاق نيسحلا ع لافمساقلا

 نب اانري_تأ لاق سول ئندص دودحلااهتس ك_:ءاهمامتايتاذللاو هلوذ دودحلااهتنحسن لاه

 اذااهل ليبسلا لعجو از هزحسن مدي الاامهوذ ًافككتما مشان ا, تاذالاو هلوق فدي زنم لاق لاق بهو
 لاق ىك< نينسملا انثص ةئامدلحرك ذال ليدسلا لءحوتحرشأو تجرة ند ىهو تر
 لاق تومان هافوتي ىتخ توءبلافنهوكسم اذ لود ىفةدانق نعرمعمانربخ أ لاق فازرلا دبعانربخأ
 ةثدئاغلا نمابأن نافهؤانث لح هيىتع هنافاهبنءاوضرعافا سوارا" ناف هلوةامأو دو دوا | ,مطسن
 لمعلاو امهئْس- ام نمةيوتلا ةة-ارعام دالصأول اوةباحلصأ وامي هللا ةعاط عدا رفاسش أ ىلا

 ماعطلا وهده نم نائهص امد ص

 هيف صيغتتالا تاس ناك اذا ٌورمو
 لك الاه ذلّ:سسامء ىنهلا لسقو

 وهل ,ةوهتبقاع ل محامءىرملاو
 ءىرملالاقي هنموهارحت ىف غابسنبام
 مخىلاموعلا نسم ماعطلا ىرد
 وهو ءانهلا نمهإهأ لق و ةدعملا

 ءىنولاف نارطغلاببرجلاة#جلاعم
 ةرابعوهفهلخجاب وبرجلا نم ءاْعَس
 ةعبتلاةلازاىفةغلامااوأ لادقلا نع

 ناتْغصامهو ةرخ الاواندلا ف

 وأ ام صاتنها لك أىأ ردصمال
 ْ : 9 ءىهوهو هواكىأريهضلا نملاع

 3 ل 1 أ : 1 5 أ ١ 5 8 || كك 7 يي أ 5 ٠ 3 م ىو و 9 7 0

 نأ م ص | ىذا ىذال معاو وأ معاوعت افلو , اهم رعاودلل ىضرباع 1 200 تاي 00

 اياون ناك هّللانا هلوةاماوامهتدوت دعب امهوذؤنالوةثحاغلا نمابت ام ىلعامهلذي وةع هبا مهوُذُوُ
 اه رهتغاط نموهم مب اماوعحاروهاذانوبحامىلاهديبعلاعجارلزت لهنبانا ىعب هنافامحر
 (ةلاهعءوسلانوامع. نذالهللاىلعتبوتلاامغا) هلوقلب وان فلولا ف ةفآروةجراذ ىنعب مهم
 هةا>نمدحال هنناىلعةدوتلاامةلاهك ءوسلا نول معب نذال هللا ىلعتب وتلا امن اهؤانث لج هلوقب تعد
 هقاح نمد>ال عسجاربهتناامل اونقب بيرق نم نون ود مت ةلاهحت ينمو نمع وسلا نوأ معن نيذالالا

 مهنمتلا و مهجوفذ نم هنوقابام نون ا, نيذآلالاهنمتغلسىتلا هيونذ نع عقصل اوهن ءوغعلا نم ةبححامىلا

 وأ ءاعدلا ىلعاتي صاْسْنهْأ دس و
 ىأاميي ردصم ما ماماق اها ىلع

 فرصتلا لكالاب دار اوأ م انه
 شعب لائسدللاو نيعلل لسماشلا
 ملا نأ ٍلعتبلط متبهوناءانعلا
 بتك هنار عن عو اسغن «+بفع فاقت

 ةبغرز طع ءاسنلان ا هئاّضقَلا
 مم تطعأ ةأرما اعاف ةبهرو

 راغغتسالاوهيلعمدنلا نم هيدتلا مهم امىلاءخمتوبوتي وهللاةءاط نوعجارب مث نونمّوم مهم رب مهو
 مث لا فهرك ذىلاعئهتناهرك ذىذلا بي رقلاوه كاذو مه.توملا لوزن لبق نم هل ثمىلادوعلا كرتو
 نمركذ اهانعئلاةلاهطاوه ءوسلا هإ عناىلاسهذو ه.فاذات امون كلذ ىف مهضعبل اَعفَدلا هع با تا .٠ 3 ادي ف . اهلكلذَف و تنايداوإ هل وة ىنعمىاوغلتخاو منا ريغ لد وانلا لهأ لاق كاذل» وان قهيفانلت أم هود واما شق نمن و و

 د : ل هللاىلص هللالوسرنا سابع نيإ
 لاق 0 ذخاٌودالو ناطاس ع<ءلع هيىضةيالته ركمربغةعئاط ةءطعلاباهحوزلتداحاذال اًعفاهي الادزه نعل س م-وميلع

 فياكتلا ناوأ واب ناو مال>الا فافحش مهنم ىنثتسا نهملاءاسنلاتاقدص عفديو مهلاومأ ىناتلا ءاتي اب ىمأ ل ىلاعت هنامةربخ الا ىف هيدننا
 تنسحاما هناي بدحأو عسهلاومأ لسةوانابسنالا نادر وفءايلوالل باط1نااذهناىلعءامد علارثك اما اومآءاهغسلا اونؤنالو لاف
 مسهنمل> نان امولعم و مكس 1نولتةنءالؤه ملنأ# هلوقك ةءمصخللا ةددولاىر<ةيعونلاةدحولل ءارحا نيمطاخلا ىلا ل اومالاةفاضا
 هيلاحاتح و ناسنالا هب ءئذبئدلاملا:هازكةدحاو عون نم لكلا نالككسغن أ ليةفاضعب لتي مهضعب ناك نك-لوهسغن لتعي تاكاإلو

 هيف فرصتلااوكسامحماللب هو كلم منالال مهلا لاملا فاضي نأ محي ومهئابل وأىلاءاهغسلالاومأةفاضا تنس>ة.عونلاة دولا هذهلف
 يلعف مهملااهضعب وأ مها اوما اورعفدي نأ ءاهغس مهدال اوأ ناك اذا ىلا_عتدقاامهاهنءاب "ال باط+خلبق وببس ىند اةفاضالا نسح ىف ىتكي و



 لغظفح نيمأ ىلا لان؟ىصون نأ ء.لع ب ه]_جبرقاذا هناوىلا لا ظل علا ضرغلاوة شقت :ةرقتمسهملالاومالاةفاسانوكمت اذه 5
 نم ءاشامناوسنلا نمو راغصأا هدالوأ نمس ع يناهبلعم رجال نأ ىلع ةمالا تعججأ 8 رتل ىسمتلارهاط ناب لوالا لوقلا برب دقو هتثرو
 سماوألا هزهاقورغم اودمهلاولودو مهوسك اواهف م+-هوقزراو هلوذ اضن و مهلاو ابرك |:اهدسلا ىلا ذي كولا مرتك هناىلعاو ءجحأو هلام

 صاصّتخا ناك ءاو - صاصت:*ةالاالا دقت الكلاومأ ىفةذاضالا نالنيلو لاذع لع . الا لج دعس اللوق واب ”ًالاالءابلوالا لاح بسائل

 ْ رعنإ بهذ _هوهوتاذب ةاتاهما اوأ نك احاو 00 لاما لاتل اود هات نعفءاهغسا!ىفاوغل تاو فرمصتلا صاصتاوأ ة ةكلملا

 اهعف تعاط أ ضاالاءاسنلاءاهغسلا تاوانالثاه عاوش ءاهقسالراذلا تق تقاحتامناالا لسوءيلعهتلا ىلص ىنلا نعةماماولأ ىورامءيلءلدي و

 انو ىاهاو ساصنب !نعولوتعلا ((ز.0)  فاقطادالولا مهد رسام رهلال دلال اس لس و
 ناك هنا ةيلاعلاىفأ نعةداتةن ء درعس انت لاقدي زب انث لافذاعمزيرمش (نثدص كلذلاق

 انيص ةلاهح : وهفدبع هباصأ تنذ لك نولوت وع ذاك م سوهيلعهتا ىلسهنلا اوسربادعناث دع

 لاقةلاهكتع 1| نوامعن نذلا وق ة دانت ءرمعمانريخأ لاق قازرلا دبعانربحخأ لاق بحي نب نسما

 1 ريغوأ ناك ادعةلاهح وه هنى دعى لك نااوأ رد مل وهيلعهللا ىلد نلالوس ربادكأ عوجا

 نذلل هلوق فدها تنعم ىلأنبا نعئبسع انْن لاقمصاعوبأ انث لاق ورمنيدمح ئندص

 لاه ىنثملا انئثص هتيصعمن عع زغب ىتح هاج وهذ هبرىمءنم لاف ةل اه ءوسلا نولمعت

 نوامعب نذللهّللا ىلعةبوتلاامنا هلوق دهاجت نعمت ىنأنبانعلبش انث لاقةغيذحولأ انث
 نيسحلانءدجت اًنمرص هذعع حرب رب د ىليكهنم لادفهنباةمصعع لل عنملك لاقةلاهس وبلا

 ءوسلا نوأمعب نذل هللا ىلع وتلاامناىدسلا نع طابسا انث لاقلضفمنم دجأ انث لاق

 ليضف نب دس# 5 لاف نيسحلا ا لاف ماعلا انئرص لهاح وهذ هللا ىدعن مادام ةلاهح

 ءوسلا نولمعد نيذللهنلاىلعةيوتلاا هنا سابعئب نع حلاص فن عرضنلا ىلأ نع ناو زغنا
 نيسحلا انث لأ مساقلا انثدع ءوسلاى ل _عدتلاه- نمل هاس وهفءوسلا ىلءنملاق ةلاه

 لاق هتيصعم نعع زني ىتس لهاس وهفهنلا ىدعنملاف دهاجتن عمي رحشبانع حا ىث لاق
 نبالاق اهبل عنيح لهاسو عفةيصعع لماع لك لاق دهان عريثك نب هّللادبع قريخأو جيرح نا
 لوةىدي زنم الافلات بهو نب !انربح أ لاق سنول ندع هون حابر يأ نيءاطعمللاقو ع 2

 ٌىرصالك لاه+لالاق 3 :, رد نمنوب ودن ع غ ةل اه ءوسلا نوام_عب نيذلل هلا ىلع مولانا

 مثناذا هد أو فس .و.درتلعفام متاع لهأرق ارذو اهنعع زنب ىتحادبأ لهاح وهفهّنلا ىداعمن م انش لل#

 لهاج وهفهنلااصعنملاقنيلهاخلا نم نكاو نهملا بص ن هدكى عفرصت الاوأر قو نولهاج
 د عىلع كلذ نول معد 0 هلو ىعمدورخ 1 لاقوهتيصعم نع عزم, ىج ىدح

 ىروثلاانربسخأ لاف ن ىا ازرلا دمعانرمدخأ لاق ىكحنن نسلا انئرص كلذلاف نمركذ هلمجتم

 تايقش نعىنأ انث لاك عسيكونبا 0 لاق د معلا ةلاهجلا لاق ةلاهجت ءوسلا نول معي دهاجتن ع

 نعربب و> نع ريسهزوبأ اند لاققسعا انث لاه ىنثملا , م دج هلثمدهاع نعل حر نع

 كلذ يب نوو رخ 1لافودمعلاةلاهجلا لاق ةلاهح ءوسلا نولمعب نيذلل هللا ىلعةبوتلاامغا كاصخلا
 انث لاقمساقلا نع كلذلاقنمركذ انندلا فءوسل انولم_عب نيذلل هللا ىلعتب وتلااما

 نال جرا ل اذاريبج نيد يعسو
 ءداوناو ةدسغمةجفس هذ سمعا
 طلاس نأ هجين القدسغم هيقس
 نا ممعأاو هلام لءامبتمادحاو
 لقمع هل سل نملك ءاهقسلاب دارملا

 «ب>الصأب هلدب 3 ديلا انتو

 همق لحشد و هشفرصتلاو لا او هريكنو

 قاسغلاو هاب الاوايدصلا وسلا
 لهأ دنع مهل نزوالنع مهربغو

 عضبف نيرادلا ا

 ىعموه دسقبر رىعش الاعف لاملا

 لال هناامايق كاهل لعح

 مانقلاب هاهم هيالا ك-ثاعتن ١ اوممايق

 تنشأ اىل_عسسملا مسالاقالطا

 فلالا فذ عفاف ارد نمو

 ماوق هلصاو ماقردصموهواما..3 نم

 مناف إف لالءءالءأب واولا تبلق

 ماقال ماوقك لعب اردصم نكي
 لاملا تولوقي فاسلاناكو هل
 الام لرثأ نالو نم ؤملاحالس

 جاّمحأ نع نمربخم سلعه ا نساك

 سامع ثئهنبادمعلاوو سانااىلا

 2 هلبامعت اخرين اندلاو مها ردلا

 ثدح برشت الو لكؤتال ضرالا

 لافو كَتِحاح تدضق اهم تدسصق
 ادج ىقز رامهللا دعس نب سدق

 اوناكواهت ءىةناصدعف ىنتندأناوىب م لاقام يي ردلا بح مدان رلا ىنال له قولاعالادحتالو لاعشنالا دجال هناف ارعثو

 0 ا راس لا فالحراوأ ارا كروهنب , دلك اناملو ناك, دس ؟جاتحااذانامْز ف -:اناومستك اواورتا نولوعب

 هلدع ىغل او ةلذختر غلا هبفو هلهأ ىلع مركى غتسا نم مكه اروثنم فو ضرعل اونيدلا نيمركالارا صدف هلامعاضأ نمءك-ل اضع. لاقو

 دي حني مو كلا حاتعلاوأ لاقو اسس امبنطت وحج لكى وادنا مال مهام مهاردلا لاعب تاكو لذ .ملاو اوسلاو هلر ص سوملاو

 ىرشيةيشعو ى غلاب زىغالا ىتغلا سدلو لم .8ثرحسانلالاموعيلا « تمغر ءرملا ىلءايندلاتلاماذا ليلحنورعلا ف ىنغلكو# ىنغلاىلا

 موقبهذذم .ومذم ىتغلانمرط: اموهوركمرةغلا نمي وح امنا مهقافنتا عم رقفلاو ىنغلا لمضغت ىف سانلالاوق أف ا ةخادقو لن ةادغوأ

 تورخ [بهذوةهابنلا بح هل ءبلغنم سه ذماذه و زعلان مل ضفأ ور ردقلاو رحاعري ريقغلاو ردتقمىغلا نالرّقغلا ىلعىنغلا ليضغتىلا

 لاقو ةمالسلا بح يلع بلغ نملوقاذسهواهتسالمن ملضف ام ندلا ؛لرتو سالم ىنغلاو كراتريسقغا!نالىغلا ىلع رع ملأ لضغتىلإ



 رش نيلاخلاة مم نم لسد ون مالا هلضف ىلا لصيل ىنغااورغشا|نيدلادتعالل لضغلاواهطاسو أر ومالاريش نوقابلا
 ملا ماسقلا هنكاللابلا غ رافنك,ملامناسنالانالضصاحلاو هؤانعتامملاىّت-ىضقنيامف ه« اهفافكق وف سغنلا هتةاكنمو
 ب ١ ىفو انهه هظف- ىلا عت هللا بغراذهاو راشملا فدو عفانملابلح نيزك كلذ فلاملاةطس اونالالابا ١ راف نوكنالو نس رادلا

 : ةريدج نماهلابفاهننعلاهدازأ نمو ىل مةنوعملاتمعنف ضرغلا اذهل مث دلادارأ نإ ةضومقملا ناش رلاوةداهمشلاو باككلاب سمأ ث.ح ةنيادلا
 مهلازر مهلاوم أ ضعب لع امن وكي المك اهنم لقب ملا عاواهف مه وئز راو هلوذ تا ذوءامسشأةُث 10 تااذاف ما ةناصس هلا ع هادو

 اهماصولا اومالالوصأ نمالحاب رالا نمووهتق:ن -:ى-اوع ريب واهمقاو رضا ناب مسهقز ر رلاناكماهول < < ناب أ لب فاغنالا هلأ ابق

 وهدهاجتوع رحب الافافورعمالوة مهلاوأوةو مهلاثمأ لاح قلي اكوتمطصملا 1١م( بسك ةوسأك- !اوذْر رلا نملك هوسكاو

 نا

 ْى ”ذا] هنا ىلعتب وتلااما هلوق ةمركع نعنابأ نيب مكدحلا نعنامأس نب ر وعم انث لاق نيسحلا 0 0

 1 + الل وأم ,لاوقالا هذهىلو اور فعول لاقد# هلاهجاهلك !. اندلالاق هلا رح وسلا نولمعي 00000 اة

 اهولهدىتلا ةلاهجاوهءوسلا مهل عوءوسلانولمعن نيذالهلا ىلع ةيوتلاامغنااهلي . وان لاقنملو# كاست تاررؤلعا
 دماعلاة مب -”برسعلا مالك فدوجومريغ هنا كلذواهلهالمتادعأ ا نيلهاج وأ ئاللاوناكن ب دماع نكي نادي ز ثءا لاقواظ- كإ

 هلوح سرع وهلاقفهب رمد مو 42222 .ر دعب لهاح هنأ هنام: عمن روك نأالا هب لهاا ئدلل انايناع لف كسلع تقفل ثتءحون مغ

 نع الأب دعت ةريسغ نم رباح ريغفهبلا ادصاق» رضوهعغن غلب مردةراملاع ناك ذااماق» رمضو هعقن ىركع لاق 3 3 اك لالا 7

 هلعاف ممسك دق لعن وأهم اعمدقتلادنعدف ةرعبالو هلبعن الىذلاو هْئشلاب لها ان الل هاه وهلاقا 5 1
 ماعطا مم هواع مت

 ظ

عبقهنم ةباصالا عضومىل امدح لهأح هب وهو الاّ اب ىذلا لهاجلار هلعفاماط- ناك ذا 1 0 درعا مهاباوك: 2
 لها هنالا

 هيلا كل اناعم ا مالا اال متاعب 3

 كلذكو هيل هللا لخأال هلثمىلانالىذلا مال هنامش الاس اعهيت اكن ا دهب لاغملالاقو لمعلاو رلعلاب قلعت
 1 ل! نولمعب هلوق ى

 عم ةيأمت انيدماع هله هنا باع غليع مهمل معى ءهون باو ةلاهع ءوسلا نولمعن مهنف لبق هلاهعع

 هَنلاباةعرممظع له نمالا هلثم ىانالىتل !لاعفالا ن مناك كاذ مهلعف نآلم ار مهماعهنأب مهتفر عم

 لاه ا لعف لعف هنا ىنعع ةلاهك هأن ملاعب وهوهانأ 1 نأ لل هو هرج ”الالح اوامن دلا لحاعيىف هله هملع

 مق باقعلا ن مهسيقامهذك اواه> مهلا هانعمن اة سد , رغلا لهأ ضغب معز دقواالها هي تاك هناالهب

 لاملاناهفرعي ىلولافاسص تاك نا
 لامار هئافءابسلازاذا هناو هلام
 ىرهقتالف مثلا اما هلوقكمسلا

 ربتاعتاك سناء املستلاب ءرشافتال
 هه: وهظءواهغسن اكن او دسعلا

 ةيفاعنا دقات ةالصلا لفيت

 هلجلابو جاشحاورقف فارسالا

 هتمحاو سفنل اهبل تيكا

 وألوق نماعرم 37 الهع هن سهل

 «سنمترغنامو فورغموهذ لسع
 ىمءاهقسلان ا نيم ركن: هصقا
 كلذ ط 72- مسهلاومأ نونو 3

 حاكنلا غ خ وأد :امهددأ نيطرمش

 غولف مهتمدشرلا سانب ا ىلاثلاو
 حاكدلل م هنالل < نأ حاكذلا

 اذه ساصلاقام ىلع ممالا ناك لولا هدت ءومس ١١ نولمعب لق كا ذافاينذ» ولعن او ءملاعلا معك راع

 نولمعي نيذلل هللا ىلعةب وتلااغنا لاق هوانُت لج هنا كل ذوم.فام هنكم عن ةيوت نوكتالثأ بجول لولا
 ىذلا|لاعلل نوكرالن لولا ذه بحاص ىلع بحاولاف مهريغ نود بيرق نمثولو“ : م هلاهك ءوسل

 «.لعهتلا ىلصهننالوسر نعت الا فال كل ذوةب وت ببر رق ن مبان مهم ادد ,هنم لع ىلع وس لع

 اهب رغمنمسعشلا ملطظن ملامح و“ :همهب وتلا بأي هلوقوهما عبو نآهللا ىسع بنان لكنا نمل سو

 نونو“ م) هلوك ل وأتى لوقلا 5 اكطاصال عل عون ماوبان ن مالالجوزع هللا لوو فالخو

 نوب وش 00 000 رّعلا تعمل , وأتلا لهأ ف لتا ب رثنم

 ن دج ان: لاق نيسملا نيرمخ امي دص كلذلاق نمرك ذ مم  ءملمقو مهضرصم لبق مهتدك ىف

 ناد .: ىف مادامتوملا لبق بي رقل اوني رق نم نول ون ممئىدسلانع طامسا انث لاقلضفم

 م سابع ننا نعحلاص ىأ نع ”رمضنلا ىلأ نعل يضف نب دمت اذث لاقنغسلخلا انك 0
 كل ءةنياعمل سبق نمنون وتب كلذ ىنعملب نورخ 1لاقوةعصلاو املا ىفلاق بي زق نم نون وي
 اص ندم داع اند لاقطاضوا انت لاه مثملا ."مدص كإدلاه مك ذتوملا

 11 رت هما عاش راسا سطس ترا ل طل هب تل 08و وهو هيدوصةموهامبلطلو هدنع
 ةمان اك "*رمثع سجج غلب وأةد رد نينس عست لاك:ساب هناكما تدولح دب دىلاجورخمالت>الاطانمو دلاوتلا

 ىلأ

 لغطلو ل او ضءدا نايرخخأ نارام اهلوةد راجلاو مالغلا نيب نآكر تس مناذهوتخ .:- يف دنع ةرشعفاموىفاشلادنع : هد درك

 ىعلاق الخ دثرلاو تاقرعلاو نييتلاة ب الا ىقدا اراو راصب الا ةغالا ف ساند الاامآو ةناععلا ىلع ند يدا رعشلات ابن |ىهوذنا ازةرامأ راقكلا

 :ْ لقاعلا ىصلتافرمصتةغينسوب أ لاقانهن موغ وأم ملا لبق فرصتلاب مهتذرعمو مهلاوح ا اودودو مهلوةعاو ريتا ىاتنل اواتباو ةلوق ىنعمو

 ىضةقيال عوأبل ا ليقءالتسالا ىذا لالاقو ءارشااو م..بلا ف4 ن ذأاذا لصحاسغأا مهغوأب لءقهن روم الاءالتبالا نال صح ىولاثذا ربمملا

 رابتدخاالتنالاب دارا لد نر طرسشلا ىلع فوقو .هنالوهملا لاملا عفدحصنال كلو وهيل لالا عقد ىلءفقوي نذالانال فرصتلا ف نذالا
 ١ هكره ارمشلاو عسيبا كلذ فاشكتساب نهرو نحب ءارشلاو عسيبلاى ريدك صاتلاداوف ةغئاط لكبق دهب سح هل ءاريشساو هإةع



 ذاوودارأولدقعلا مث, كلذدسع :ىلولا ثهل_ةعوهمهفرادقم كلذ. فرعف فراش وا عسبلاب ديلا مفدي دقودساغملاو ملا هلا نم امهشأمو ٠
 توصو ة-دثثالا ظطفحو .:لزغلاو نطقلا م ىف ةأرملاو هتف 3 قلعتي اه فرتهلاداو وامي ماوقلا ىلءقاغتالاوةعراز راارمأىف ريتخ ع رازلا

 دشر هنانظلةءلغدمشي ولاحلابقءاءامىلعرثك ًاونمت الو رابتالا فةداولاةرملا ىنكمالواهجش أ اموذرأغلاو ةرهلا ن كدعلالا

 دشرلا . غوابلادعيدبال هناانر ا 'رهطدقواركتمدرواذهاو نككاملك أ !ىلعوهو>ولا عسيج نمدشرلاال هلاك صاخم دّسرلا نماعوت
 لاقو هلاممسلا مفديدشر وهفايثدلا حلاصمهوج وىلاايدتهم غلب اذا لاق ةقشحابأ نا م ريغلار دقي الث هلامحالصب قاعَتس اهف

 نع دشرلاىلاعتهنلا ىفادقو ةمرلاةدساغلا» وجولا لاما الثا سولخالقسافلا ناقنمدلا ملاصملءادتهالان هثالذ عم ديالهفاشلا

 قساغلا ىلعراىريىفاشلا نا ([89) نيل اولا لمع رغتي واين هلا للاخ عار نات نا 6 نر هوت داانو هيق قت وعرت

 توملا كلمىلار امن نأنيب وهنبامعف بب رقلاوس رقنهنوت وتب مث ساءع نبا نع هلط ىلأ

 رلختول لاق لاقرب دح ثتنار عتعمب؟«لاق ناماس ن . ىوعملا انث لاقىبعالاد_عن دع انئثص

 نعجاح 0 لاهنإسللا ا لاقمساقلا رع كل الملا نياعب ى>ةليوتف ةلجرلا لازءال

 وينص توااهيلزت ويلات هلئاتان نمسا هيلزخب لامس, ر ةلا لاق سيق يدم نع رشف

 نول معب نيذلل هللا ىلع ةيوتلااما ءلاصغلا . نعرب و+نءريهزوأ انث لاق قصسا انث لاف ىنثملا

 ىلار ظني نيد ان اذافتوملا كل نماعب نأ نيد را وتلا هلي رق نه نونو مةلاهدعم وسلا

 كلذلاةنمرك ذ توملالقن ,هنول ودب كلذ بعمل: بور 1لاهو لاذ هلساذتوملاكإم

 نولوش 9 * لاصذلا نعلجر نعىر و اانرمحخأ لاق فاز رلا داني لاق ىكي نب نسما انثدع

 نب روعم ص لاقنيسحلا انث لاق مياعلا انيدرص بي رقوهفتوملا لية ئث لكلاق سب رد نم

 سنو ئندص 5 : رئاهجاندلا لاقي رقن منول وتب حم نءنابأنبهكملان ءنالس

 راشب نيدمم [نثص توملاليق بن رق نمنوب وتيم هلوق فدي زنا لاق لاف بهونب انرمخنأ لاق
 رظتناونعلاللس لبان اءارك ذلاقةبالق ىىأ نعةداتق نع بأ ىتث لافماشهنيذاعم انث لاق
 ةيوتلاهعنم ال كزعوىلاعتو لرابتل اعف حو رلاهسيفماداممدآنبابلقنمجرخأ الك تزعولاق

 د_:ءانكلافةداتق نعنارع ام لاقدوادوبأ سو لاقراشب نءا انئدص حورلا< ةمادام

 لاف ةرظنلا هلأس سدلبانعلاملىلاعتو كرامت هللا نالاق ةيالقولأ تف ةيالقوبأ مثوكلامزب سنأ

 حورلا هفمادامدب وتلاهعنمأال قكرعوىلاعتو َك رامت هّنلالاقف مدآنبابلق نم برج الكر عءو
 ال ىلاعتو كرامت هنناتالاق ةيالق ىل أ نءبولأ انت لاق ناهولا دبع اذ لاقراشب نما نئادص

 حورلا« بق ماداممدآنباسلفن ”جرخأالئتز رعولاف نيدلا مونىلاهر افثاهةرانلا هلأس سدلنانعل 0

 انث لاقرفعس يدم انث لاقراشبنبا 0ٌمع حورلاه.فمادامةبوتلاهنعبةعأالكزعولاق
 لاق فو>أ مدآىأر املسيلبانالاق لسوء. عدلا ىلصدتلا لوسرنأ ىنغلب لاه نسملا نع فوع |
 نيد وهضب لوحأال ىرءوفاعتو كرات هللالأةف حو رلاه سف مادامهفوح نمي رخاالكنز ءدأ

 نع ةداتق نع ىلأ ىث لاق ماشه نيذاعم انث لافراشب نا نيئص حورلاه ف مادام ةبوتلا ْ

 مامدبعلاة بوث لبي هلباثا لاق لسوميل عهتنا ىلههلئا ىج نأ بعك نب ,رشب بوت ىأنعداب زئيءالعلا ْ

 نآتماصلان' ةدامع ن نعوداتق ن نعءعدرعس امك لاق ىلعالا دبع م لاقراش نما (نثدع رغرغب

 فوعن ءىر_ءىلأنبا ادم لاقراشب نبا انخص هائمرك ذفلاق لسوميلعتلاىلسمقلالوسر

 اسوس 2 دحج

 ريغ غلب اذا هنامت هاربالتغينحوبأو

 هيلا 0 كلذ ىلع رمساو 1 در

 ٠ نبرسعو سن قاف الاب هلام

 د :عتفالخ كل ذءا ر واسوف وهمس

 ىناشلا دنع و ا بادكأ

 اكرشرلا ساني ارالاادبأ هيلا جفديال

 0 . الا ىذتغموه

 هدنعرك ذأا غول

 تداز اذاهدئس ة 0 نسااب

 ده ةزمنل 00

 0 هريس عم لم ىث ونيذس عبس اهماع

 لص هلوةلناسأالالاوح أ ربغت ىف
 ةالسدا ا مهو ىح مل وهيلع هليأ

 هسنم سنوأ هلام هلا عفد عسيسل

 اهولكانالو لاق مس نوم ملوأ دشر

 نارددماو ريكي نأ ارادب وافارم
 نيفرسم ىأ لاخلا ب هوم

 امهللوعغموأ مهريك نب ردابمو
 مهربك < :ردامم و م فارسالىأ ١

 د_صغعلادضرب د .تلا فارس.الاو

 ربكدقو سلا فربكلاو كا سمالاو
 ى ربكم غلاب ربك, هرسسك-|اب ل>رلا

 ةرابكواربكرب ريك « مضلاب ربك و نسأ
 ىف طارفالا نع مهاهن ملغعىأ

 ريكي نأ لمق نوع م ىاغعنالا

 نعو مدي 7نءاهوءزتنيةىناتملا

 هك -ىلف فقع: سلفانغناك

 لاعتتي نا 1 هلله ىصولا ناىف فال ءانعللو فورعملاب لك أ ألفاريقف ناك نموتغعلادب نسلط هناك ةغلابمهداب زنيسلا ىو هل رتبلو

 ام-الوةجاحلا ردقب لك ابنأ هلنان رعشمفارسالا نعد الاف ىلا الو عةرح ار دقن وميلا جاتح امر دقذحاءنآ هل جفاشلا لاق ممتءلا

 كلام ىاوالوالامل د ًاتمربغ فو رعملاب لاق هلام ملك اها امشى :رحىنا !لاقالح رنا لسوميلعهّللا ىلص ىننا !نعىورامواربةفناك اذا

 1م | ميلعمالس فينس نبنامثعو دوعسمن' او رانعىلام :5ناطمللا نب ' رعناىو رو كداوهئماب راضت نك اس لاقهن , رضافأ لاق هلامع

 ةلزغمهنلالام نم مك اباو ىسفن تلزتادن قلؤالا ناقل اهعب رودوعسمن هلباديعا اهعب رورامعلاهرطشةاش مون لك يكنقز ردك ىنا لعب

 قةهدرضب هنافاهعج وتاقدصل اذ أى ىاسل ا ىلءاسانقاضنأ اوفورعملاب لك ًايلفا رشف ناك نمو فغعت سلفامن ناك نم م مجتم دماا:لامىلاو

 مو تامناو ءاضترسأ اذا ٌحاضرف ِهيلاحا اتعامرشبنمتابتأ لنا ةيلاعلا ف ؟ودهاجتوبريبج نب ديعس نعوانهاذكف مهسس تاقرصلان ال



 نابلأن ملوانتلاامأوامهريتوةضغلاو بهذلا نم لا اومالالوصأ ىفءاحاسنا ضا رثقالا|ذهنا ىلغءاإعلارثك اومماع“ *ومالف ءاّضولا 1 وقاملا

 لاب : الهنااتباحصأب هذم نمهف رعنىذلا ىزارلا رك ولأ لاقولاملاب رضمريغناك اذا هل ابق باودلا وكر وديبعلا مادختساو سر

 للك ًايلق هلوقوةماعاهاب حو مهلا اومآىاتملااون اوىلاعت 1 ءا اوسءادتبالالممسىلعالو ضرتلا لم 050

 ميئيلا لام ئصولا لك أنا اوهعازخلا لس ناب بيسو ا ط ىاتنلالاو ءآتولك دنيذلا نابلا ماعلا هرج سا ايات فو رعملاب
 اد.شر هغوأب دعب مهتيلاىلا لالا عفداذا ىصولا نأ ىلعاو شفت اةعالان العا معارتلا نيعاضيإ اوهو طبةلايعاتيالاوموتت نأو لافالوأ لط

 هيلالاملا عفددق هنا ملا غ وأ. دعب يدا اذا صولا ناىفاو كا ثانك-لوةمهتلان مةءارب وةنامذالا راهط هيلع دهشد نأ طوحالاو ىوالا

 صنلاعت هنالةزييلابالا دد.الجفاشلاو كلاملافوءانمالارت ا مسك هضم (190) قدصب هيد أو ةغيش ولأ لاف قدصموهلهف

 02ر22 52225 ---بتب مهلا متعف :داذاو لاذ داهشالا ىلع

 رهاطو م6لءاودجمافمهلاومأ

 ةهج نم نيمأ هنالو بو> وأ مالا

 هس يلو ميتلاة#و> نمالع رشلا
 لاك الو :ئئاشلاك تما

 ردق ف قد ص من بالك ة مْعْدلا

 ملامدبعل اة ون لبي ىلاسعتو كرات هلا تالاق لسو يلع هنن ىلص دنا لوسر نأ ىنغلد لاق ن سحلا نع

 قوما لءةنوب وتب مث هل وان لاق نملوةباوصلاب كلذ ىف لاوقالا وأو رثعدوبأ لاق «رغرغب
 لسبقومهلوةعومهسغنأ ىلعاوبلغ نأ لبقو يهنوىلاعتو كرايت هللا رمأ مف نومهغي تلا لاما

 هيوتلانالةيوتلااوأقعي الوم موهللامأ اوفرعبالف ةرغرغلا مغوةجرسشحلابركت مهلاغتشا لاح
 كرئراتح ومد لا لغب وهوةدواعملا لرت ىلعهبق مزعوهنم فل سامىلعمدن نمالاةب وت نوكدال

 , ْ : ١ فارسالاوريصقتلا مدعففوتقفتلا هيونذ ىلع مدنلانعالا, ةلاساالفار ومغمة برمدا غد والوغشم توما بركب ناك اذااماقةدواعمل
 لقعي لاحلا كلت ىءر ناكن اف غني دبعلارغرخبلامةوب.ةمقب وتلا نا لاقنماق كذاب ولغم 9 0 3 ١

 هدع عم مدد مهنأنأث دس فل القاعلا ّ د 2 07 0

 اط ىلا هب رنعهدورممنمةعحرو هب وذ ن ةيان تد_>اه بيدالا لقا لامه مهغي تا هللاب كو هب اصولا لوبق نعسانلا
 ةيوتلااعا ةلوقب سب رد نم مهمارحا ن ميل نيت لادعوىذلاهّبادعو ف لدن يبا ءاش را ناك

 كئلواف) هلوقلي وان فلوقلا ها ب : رثن منول ون : مهلاه كءوسلا نوامسعب نيذلإ هللا ىلع

 ءوسلانوامسعب نيذا اءالؤهف كمل واقد ان ل> كلذ ىنعت 1 نادك ووهلعهّنلا بوت رو

 4 ةممااح مديح كر رخو هل ةعىلع بلغ ىت> بتي ل نم نود مهماعهننا بوت وبيت ب ار 5 نم نول دوت مت هلاهخت -

 مهقزرب مهلعهتابوتي هلوق ىيعموهند دىاقاغنو هيرلاءادخن ١ الاثدت ىنالوعن امهققنال وهولاقف

 هلناناكو هلوقامأو م-مرفذ نم اهو دسحا ىتلا مهب وثوءيلاعهتب وأ مهنم لبق وت -اط ىلاةياث
 مهرايدادعبةعاطلاب هسبلا نيبنماهدابع نم سان اب اسجل وانت لج هنلا لزت مو نعي هنافاهكح -اهلع
 قوهتدصعمنم مهمبأن نم ىلع وف ذمكحهقلخ رز ومأ نمكلذرب ريغب وكملو 4 ادعب هلا نيليقملاهنع

 هلوقلب وأن ىفلوقلا ف للرالواطخهطاختالو لاش هلاعفأ ل.ندبالوهرب دقت هريب دن نمكلذريغ

 كلذ. ىنعب (ن الاتنتىنالاقتوملا وهدح ارض اذا ىت>تائيسلا نول معن نيذللة ي وتلا تسلو)
 رضحاذا ى-هنباىصاعم ىلسعرارنمالا لهن منائيسلا نولمعب نيذللة بوت !تسلوهؤانث لح

 دقولاقم-ورضيةلهملااوابق ادق هيرةكئالم نياعوهسغنب مهدحأ حرم -اذالوقي توملامهدحأ

 اذهل سلف لوقب ن الاتدت ىناهنرغ 0 "رمش نركب هلع شب همحهف نيدو هذهد ليحو هسغن ىلع بلغ

 ىروثلاان رج لاق فاز , د ربخأ لاقئحي نب نسحلا اًيئصاأك هن رون ىلا عت و كلرامتهينادنع

 تيسلور غنا ارق حقه لا متطوسمقب وتلا لوغب رم نبا عم نم ىنربخأ لاق نامعت نبي ىلعت نع

 الار وضحلا لهولاق مث ن الاتدتىنالاق نوملامهدح ايم لا باسو دك هيوتلا

 نولمعب نيذلل هب وعلا سلو هلوق دي ز نب! لاق لاق بهونبا انريختأ لاس و وس دص ىويسلا

 ميلعةداشلا ىفايفاك ىأ اس

 ايساحم وأ يعلاو عسفدلا
 ه«سقو نراشلا ىعع ل 6

 اوقداصتي نأ منللو ل اولل ليل
 هدئاز هناي ىف ءاءلاواوذاكت الو
 هللا كودو ىنعملا لصأ ىلا ارظن
 لع وزيرغلا ىلع بصنابب محو
 ناببفف عر انههنسممث لالا
 نبالاف ضئارفلاوثدراوسملا

 ىراصنالا تب اث نب سوأ نا سامع
 ةك مآ اهل لاقي :ٌأسا لرتوىفوت

 نالح رماغعفاهنمهكتان:تالثو

 دب وسءأامصو وثيملا معاني امه

 هنآ ااطعب مو هلاماذخ اه رعو

 ةيلهاجلا ىفاوناكو أيش هتاندالو
 ناو ريغ ملا الوءاسنلا نوثرونال
 لامرلا نوثروبامغاا ركحذنأل

 تاثسلا ْ ىلاةك مآتءاف-لافةم+ :غلازاحو ةزول اف ءداذول.+ 0 ىلعلت اه نمالا ىطعي الن ولو  اناكو رايكلا

 نهول 1لرتدقو نهملعق غن ًاامىكدنءسلوهن ص اانا وتاسىل لروتامتاث نب سون اهننالوسراب تلاقف, :وهلعهلبا ىلصهللالوسر

 لاك لمح الواس رف بكر الاهداوهنلال اوسراءالاذ هللالوسرامهاعدذ الاول و ىنامظعي : ملوةخ رعودب وس ذنعوشوانسح الام

 .نادلاولا 'لرتامم هد: لاح ر ل هللا لزتافاوذرمهن اف نهمذ ىل هللا ث دحي امر ظنا -اوفرصناملسو هيلعهنناىل_ههننالوسريلاةفاودعى كني الو

 نغلاةك مأ ىطعاف هللا ك.صول تازغف نيب. ى ىح نيس موابيصن نهل لعسدق هللا تاه امش سوأ لام نماةرمص: الامهملا ثعبف : هن , الانوب رقالاو

 مكمل ابادرومالاف جردت !اوديدش فولاملا نمماطغلان او هدعبامت لصفتلا مة . الافلاجالا سسو !ىنباىفابلاونشلثلا تانيلاو

 لسماعلارب ركشب كوتا لدي رثكو أ هنم ل قاس“ ىينلا نيدلا متويةقحلاةعب ريشا !تاكن ايلا ئندعبابشفيلاكيتلاو ماكحالا لزندق اذككوب



 اةدنييعتشل

 نأ لطب هل->-!نمىذلا ىعملافمهمدحأ قد رقتلهحوالف راغكموعيج نأ نمدحاو ىنعمف مهليق 1

 ” ضو رغمث هسقلبق هناكدف ٌؤااردصملاىلءوأهو ز وك تأ مهلدالاردةماءوطةمابدصن ىنعأهر دقت صاصت#الا لعيصتاضورغماببصنو
 نيد رقالا نملكلا نالت ائ.ءلادالوأولاودالا وتالاخللاوتامعلاك ماحرالا وذ روت ىلعي الاهذ سهم ةغينح ىلأ باص ضعب جتحا

 تبدحأو لئالدلارثاس نم 1 داقا اديه سنو بيصنلا لصالوهق اه ادي الا, تدشناثأ الا انهه روك ذم ريغم حئايصتا رادقمناناملاىفامقد ع

 معامضورغملاونو:ظملياد.هنوبث لعام مهدنعب>اولااضي ًاوردةمسصن ماحرالا ىوذ| سدا عاسجالاب واضو رغما دث لاقىلامعت هنأب
 امةبارق هل منيب رقالاب دارا سيل اًض اود الا نمداصريسغ هناا رعق ىاغتالاب ليسقلا اذه نم سدل ماحرالاىوذ ثد رونو عطاق ليلدب

 نيبرقالاىف ندلاولال او-:دودالوالاو نادلاولاالا 'لاذامو ثراولا ىلا سانل ابرق نذادارملاف مف مدادالوأ عج لخدالاو ةدمعب تناك ناو
 نهل نا ىفلاحرلاب ةوس اءاسنللة؛ الافرك ذامل( و )ىلاعت هنا تورسممغملا لاق ملءاىلاعت هللا اوراركت مزل الخ سنملاىعونلال ودك نوت

 براقالا فنا هو تاريملا نماظح

 يوت هلهننا لب قي لدبق توملا نيِمتاذا لاق ن الاثدنت ىلا لاق توملا ههدس ارض اذا ىتح تائيسلا
 نءانءمحلاص نأ نعرضتلا نع ل.ضفنيدجأ انث لاقنيسملا انث لاقمساقلا (انثص

 سلفن الاثدت ىنالاقت وملاوهد>أ ارضح اذا ىتدتائيسلانولمع نذالة ولات سلو سامع

 مهارباتعسلاقةبعش ان: لاقرفعح ندم انث لاتىنثملان دمت انياص ةررن هللادنءاذهل

 امبرو ثري النمس فوري نم
 مهنامرح ن سالفة مسقلا اورمضح
 َك رلا و لوأ :عسةلارضح اذاولاق

 مهنمو هبوجوب لاق نم مهنم نة: الا
 نعف بوولا ىلء و هبابحتسأب لاق نم
 املا لاهذلاو سدسملا نب لد تس

 لقبا نملاق هنارعنب هللادبعنعانم ل حر انث لاف ثرحلا ىن نمل جر نعّردحينوبم نبا
 اذهتوك ف يكل >رلاقنلافاناوفرك ذى-ةءاسرك ذىدارهشرك ذىحهءاعتتت ماعإ هنوم
 تتىنالاق ت وما وهدد ارض> اذا ىت>تائيسلا نوامعب نذالة وتلا سلولوةب لاعتهللاو

 لاقعس.كونبا انئخص مسوءهيلعهملا ىلص هللا لوسر نمتعامكلث دحكانأ هتادعلاة فن آلا

 همظكيبذ امة طوس هب وتلا لاقي ناكل اق مهاربا نعرساهم نب مهاربا نعنايغس نع ىلأ ان
 مهدح ار ضحاذا ىت-تائيسلا نوامع نذالة وتلا ت سلو هلوقب ىتعنوبف لب وأتلا له فلتشاو
 لاقىنثملا مدح كلذلافنمرك ذ قاغنلا لهآ هبىنعمهضعب لاقفن الانت ىنالاقتوملا

 ءةلاهحءوسلانوامعننيذاإهلناىلعقب وتلاامغاهس ا نعرشع-ى لأننا انث لاققدسا انث
 نيذللةب وتلا ثسياو ىنعد نيةفانم ا ىف ىطسولا تارت نيمو ا فىلوالا تازتلاق سب رقنمنوب ودب

 لهأ كلذ. ىنع لب نورخ ؟لاقو راغك هو نوتوع نيذااالو ىنعي راغكسلا ىف ىرخخالاوتائيسلا نولمعت
 نعكلرابملاز يا انريسخأل اق سدأ ندب وس انت لاه ىثملا ا دعب كلذ لاق نم رك ذ مالسالا

 لاقت وما عهدحأ اريكح اذاىّئستائسلا نوأمع نذالذب ولات سل اود الاهذهىئانغلب لاف ناهس

 لسعو كف كروباوعحرا مسهل ةيالاءذهلب تورش 1لاقو راغك مهو نوت وع نيذل الو لاق هنا كرت الآن وإلا ,هلاقن الاثت ىف ا
 ءاهتةبهذ_هوهو نايمسالا لإ ىيسيع انث لاقىتألا نماص كلذلاتنم رك ذ تذسناماريغناعالالهأ فتات تناك

 مضرلااذ_هنااولاق مويلاراصمالا ولات سلو هلوة سابغنب !نعة ملط ىلأ نب ىل_عنع ملاصنءةد واعم ىتث لاقحلاص هنا
 امأارايكةثرولاتناك اذا بمتس || لرافرافك مهونونوعن.ذلا الون الات د:ىنالاقت رول امد دحأ ارضحاذا تحن ائيسلا نوأمعن نذل
 لوقلاإلا سدلف ناعم اناك اذا كا امد كلذ نردامرشغن وهب لرش تاردخا دنا نا قارس ىلاعتو كراج

 كام الفااىلولا لوي ناك و را ا( رعت كاف «ةرغغملا نم مهس ويلف هتئيشم ىلا دبحوتلا لهآ اج راو رذاكو هو تام نم ىلعةزشتلا
 ءاذعشل اءالتهل رهام الامل اذه وار النيات نأ كر مزاد اناا روثلا» ركذامباو هلايىدنعلذفلاوقالا و و
 قالانم ياعرب ال نيذلا نيذلاو مهاوناك نام مالم .وهغم ىعمراغك م هود روب 'وعنيذلاالو هلوقل نك مقاغنلا لهأ هياينعمت اك

 ن1 اودهاوىرهزلاو ىعشلاو
 اهنكاوةمك تام اريبجْب ديغسو

 نسسالالاق سانلا هب 9 واما

 ىلعنومسعن مهو سال انكردأ
 نميك املا اوىاتملاو تارا رعلا

 ىلا مالا لآ ذا: بهذلاوقرولا
 كلذهمشأام و قدك را اوٌنَض رالاّةوهمك

 نولوةياوناك اةورغمالو5 مهلاولاق

 25 2. ها ل ا حلا

 ىاتنلاو ءأب رقالا نءتر الن ماهرض>اذاو ةمص ولا ةومسقدارملا ليةوةمسقلارك 3 ليل دينا ريملاىل !اماو ءار املا دوعل نااماهنمق ريجذلاو

 ىاتلاون رو راولاىرقلا ول وأ لق وافورعمال اوقكلذ عم مهلل اوبوةمسص هولا كلن" نم امدصت مهل لعح نأ ىص ,وملاهلبا صحأ نكح اسلاو

 . هلا اوكرولنيذلا شنو ريبج نب دبعس نعلوقلا اذه ىكح ونوثرنالنذلاءالؤهىلا عار مهلاولوةو هلوقو نوثربالنيذلا نيكاسملاو
 ريسغف ىلا ماو مل ءاوفاافاعضب رذاوكر تول ممنأ مسهلاحو ميهتغص نم نيذلا شل ىنعملاو نيذلا ل سهزيح فام عمول ىهوةيطرسشلا

 مهوك رول متي رذىلع مهفوخىناتبلا نممهر وح ىف نمىلءاوفاضصف هاوس ن اباوع ءايصوالا عهنب رسفملا ضعبلاق هيلع صوصنم
دب دسلالوقلان اوكف اذه ىلع ووش و رو مهدالو !ىلعت وت اكعابضل انمىاشلا ىلعا تك نأب اورمأو واعد

 تاوهدصال !باوضل اىآ

 تاب الان يرجناو مدقئاعقبلأ لوقا! اذ هويداواب و ىنبابوسهرعدب ولبجلالوقلابمهدالدأ ن ومككتاك مهوماكب و يلاتبل ااوذؤيال



 دعا ىلئاقلا لاقاك تلا لام ادد ىلاه_هوعديامردح كلذ روكملاهو روعئاذا مشب رذو مهسفنأ لاح ىلع هللا مهجن ماتيالا باب ىفةدراولا

 سس رااىلا نوسا< نيذلامهليقو فاصدعتاةب ؛ رن رمش ناوهىدءن سوبا نيرب نآر ذاسأ ف اعضلا ن «نمماانب ؛*«ابحىلاةاملاداز

 ناياو رمافاباصولاب لاملاقرغتس نأ ىلا تناجالا ل !!ة.بصولاب هنو ماين ولازب الو كلام مدقفا. ثدللا نم كنعتونخ,ال كس رذنا نولوةف

 ةمصولا ف سءغرتلا نع نرضاعلل امهنةن "الا توكلت اذه ىلعواوناكو لمهسغن ًادالو ىلع مهفو ض٠ ر اادإ 'واىلعاو رك و ميسم راوشح

 ناكو ربثك ث 000 مسوهيلعدللاىبصهنلالوسرلوق لس *م ْلدالواب فدحهذ ةمصولاف فردت الضد ر مللاواوقي نأ ديدسلا لوقااو

 موملع اوفا مهدالوااوناك ولمهخااو ر وص: تاو ءافعضلا نمتجسقلا نو رض (110) ت.ذلاىلع:ةغشاا.ةثروالا مآ نوكمفاهلبق
 1 01010 ا ا ما هس ا سس عع سس سس هم متسع سس جر مم م ل ل م جب جس نس ب فمع مع مم مع بج م و ميسي  مسسسمصل

 ثباث نب بيب نسعو نامرملا
 وهلاقف ةكالا نعامسقم ثلأس
 ديرب ون :وملاهريضح ىذإا ل_>رلا

 ناك نم لل وةبف بناحالال ةيصولا

 دلو لع ساودهنلاق تا هدنع

 نأ بحي ناسنالا كلذنا عمكلام

 نعام نوكأ اذه ىلعو هل ىدوب
 هلوقهدعاس الوةمصولا نعىسهنلا

 مافاعض ةدرذمهغلدن نماوكر ثول

 لام ل مها نابىفدةولا دك ١

 نولك اي نيذلا نالاقف مهلا
 وأ نيملط ىآاملظ ىاتملالاوم
 ءوسأا هالو نم ملاغلا حو ىلع

 فنولك ايامنا فورعملابال هتاضقو

 ىأ ارانم وطب ءلمىأ مموطب
 :ققملا فران هناكورانلا ىلا رحام

 لام لك 1 ثعب ىدسلالاقو
 يرخبي ناندلاو ةمايقلا مون ممثلا
 هنذاوهغت ًاوءهسفنمو هربذ نم

 ناك هنا سانلا فرع هستنعو

 ىلأ ن_ءوايندإا ف ممتما !لاملك 7

 هللا ىل_طىنلانآ ىردحلا لاعس

 ىىرسأ هلل ثدإ ًارلاه ملسو هم 7

-- 

 ارفاكن يغنصلارحأ ىممناي مهتاغصو ماص»أ نيد هؤانث لحمتلاةقرغت فوةلوبمدحاو ةروتن وكت
 كلذ نوكة ص ىفو مهيناعم تا رثفاىلعلداماراغك مهعم وتاع سله مهابرخ روع الا فعمل سوو

 اندتءاكئاوأ ا راغكم مهونو وع نيذلاالو) هل أود له , وان فل اوقلاوؤ هغلاغامداسفوانلقامتكلذك

 هنا شخ نذل عضوفراغكمهونوقوع نذل ونل الو انث لج كاذب (اعلأ اياذعمهل

 نيذلاءالؤ اؤهلوقباعلا اباذع مهل اند :ءاكئلوأ هلوقوتاثيسلا نول معد نذلل هلوق ىلع ف وطعم

 ماعلا انا صاور غكللا ىلع عهنوكدم وتلا نمو هرعت ؛امهخالاعل  اياذع مولان دتعا اراغقك مهو توتو ع

 هد ماس !نعمنا هين نعرضنلا ىنأ نعل يضف نب دمت انث لاقنيسحلا انث لاق
 نيد رمصملا ضءب لاف م-هلان دعا تعم ىفةد رعلالهأ فل: ءاودب وتلا نمدعبأ كئلوأ راغكو هو

 ا مهانعماندتتءاوانددعأ نيءةوكسلا ضءب لاقواندد_ءاهانعمولاقداتءل ا نمانلعف أ اندتعا ىبعم

 هلوقلد وان قلوّلا ٍُق اعح .ومالوم لوقياملا اباذ_ءمهلانددعأ مهل انددعا هلوذ ىنعادحاو

 الا نهر هس اي ضعس اويهذتل نهواضعتالواه ركءاسنلاا نت !ل_<الاونما نيذلا اهيأاب)

 هلوسروهتلااوةد_صنذلااهيأ اناونمآن يذلا اهيأاءىلاعتو كرات ىعب عسسل عاق ونا ًاينأ

 لافنافاهرك مئات ا وكب راهأ ءاسن حاك.:افرت نأ كل لحال لوقياهرك ءاسنل اوثرت نأ يل لحبال

 نوثر و ملاجرل اك تاثرومءاسألا نأ تلءدقذ نوتئارومب رحتهجوامون وثوب اوناكف كل ئاق

 0 ةسلهاجلاف نما كلذامعاوالامن 5 رو نهاذان هتئار وى عمنم سيل كلذ نا لسق

 ءاشتاوايسكتت -ةءاشمناواه_سفتناهتموهريغ ع نما ىلوأهس ر 5 ةوأهناناك اهحو رداماذان هادحا

 لئالح اكن مهلعر اظضحو هدابعىلءكلذىلاعت هللا مرق توجت ىت-اهجوز مو هريغ نه هاهعنت اهلضع

 نمر ذأ لف وآنلا لهأ لاق كلذفانلةىذلا لوعلاو سن: وحاك-ذلا نع نولضعن ءمهابشو مهاب 1 ا

 نعفايدلا ىعي قد١اولأ ع لاقد_# نب طايسا اما لاقي ركولا اًنثص كثكلذلاق

 اونهذتل ندول ضعئالواه ركءاسنلااوإ رن تأ - ! لحي الاونمآن ذل اهيا اوفس ابعت !نعةمركع
 ناواهجو زب مهضعب ءاش أه اصاب ق>أ و املوأ تاك ل .رلاتاماذ' اوناك لاكن هونت 1 امضعس

 تدعو كلذىفةن الاوز هتأ ارنذاهلهأ نماهمقحأ عهواهو و زب ماؤاش ناواهو>وزاؤاش

 نر دعس ني نءعليضف نيد قل لاقملاص نبنجرلادبع ا لاقى موطل ادم ن دج دةولالار ةاشكرفاشم هلامود 3

 : وزتب نأ هشادارأ تلسالا ننس قو[ وقاسأ لاق هس ع ءفق.ن> نب لهس نب ةماما ىنأ نب دش ا 00
 06 ل 7 لعك م مهرق انتا

 لاهد.ج نءا انثرَص اه ركءاسنلا | اوثرت تأ كل لحبال نا لزتات ةيلهاجلا وهل كلذن وهنأمأ جرذراذلا نمارطد مههاوفأ ىف

 انثا تالف ىل ص نموهفءانلا حفنأ رقنم نولص.سوالط ىئاتملا لاوما نولك ايزيذلاءالؤه لد رخ> لاذ مهلفاس أن م
 ريغسااودحاو ىبعملاوةكصتلا نمددّشد دقوءالصالا نم نارحالا لحالرانلاىفءاقلالاه انعف مضلاب ارق نمو فرتحا الص ىلص د رسكلاب راغإا
 تلاه اهقلالااهخر بش لعبالفصولا ةهجمار انى مظعتالريكنتلاوةروعسمىأ اريعس ىهتاهتنهلا اواهتحد 0 ترعسو راذلا

 زنكلاةنآ ا ىد.عولاهيلععقوىذلاردقلا هنالمهاردتسترادقمنوكب نأ آدبال لد : هلام نمريسيلا لك ادمعولاازهتح لحتدي ن ًاروحال هلزسعملا

 هنوكم دع طر ةهج ن وهب وتلا مدع طرم مةوج نم نيهخو نم مومعلا اذه متغلا نينا مهل ل ,ةفايوتلا مدع ن كلذ عمد الوخأك لا عنم َْق

 الو رانا نمنطمل اءال“ هأيرعتم !١لامزك او ىل كلاي ةاك رلا عنامدعوأ هنا ىهوتتكانههو وفعلا مدع ط رمش همذدب زنناانلزوحالإف : هريعص

 اض» او عنشأ معقبلا عنمناوكسف هلال كلام مما يللا هكا يت باص نمءزمل كامري فريقفلا نا بخ سيلاودشأ دد دعولا اذه نا كش



 وجرتف ءاغعضلاب ىلاعت هيب اع لاكنم اذ هو رهط أ هفعض ناك ذاهنءزساع مث.لاو لاو سلا ىلع وار اهحونمباستك الا ىلع ردع ريْْشلا
 لمخثح و 2 و رالا ومدن محابشالاب اوكف حاورالاوحابشالاب مهةلودب نيسانلارك ذلب واتلاهنوةؤهيزعبانةعضواناذ م->2 نأ

 راون ا ةعسشأ نم عاعش ىندأ نما هما سفنلا ىهو ه«بحو زجد رلانمقادشوحاو رالاو اوهفجورهلاقاحخاملوأ لاق لسو هيلع هللا ىلص

 نأ هوقتاىأ ه.نولءاست ىذلاهنلااوةناو تاصق اناحاو رأءاسنو نياماك احاو راارينتكحالاءرام مد وملسو هيلعدللا ىلص ل12 عم

 مطا و لاو ةءاندلاودسلاو ص رحلاةفآ نعمك زب مهل اوم ىناتملا اوف اوىريغهلصب تجر م-راوعطقت الو ماحرال اوهريغ هياولءاست
 الوردصلاةمالسو ةنامالا,ةءا كوة هددحلاا وةنام1لاة ف1 نعمك" زث برطا ا,ثييدتااولديتتالوةيفاعلاوة مهل اواعوةءورملا اوةعانقلاب ةملكو
 ([ ىوظعاءاحارببك ان وح ناك لئاذرلا (19) هذهعاق>١نافلدعا اية يلع ور وجان عةيكزت كلا ومآ ىلا ء-هل اومأ اياك
 7 د و 58 1 1 1 ييعرااو ججس دج هيج 877 10 1527 7و2 لو هت اوال * داس زا 25ج ا هه تدل :.ة هه نكات 15: 1:00 طا ال5072 ضل هس كرت نحال هج سس

 نع ةييبكاو مل باطاماو كنف

 نأىدأ كلذ غعلاب ةءلعتوة ثحافلا

 بضغلا اوةرملا نعةيكزتاول اوعنال

 اون آول حلاو نوكسلاب ةبلكتو

 هلوقىفالات ىرصملا ن-سحلاوةمركعنعىوذلادن زب نعدقا اونبنيسحلا نءمذا ون يع 5
 ةشحاش نينا نآالا نه دو 1 امضعبا اويهذتل نهواضعت الواه رك ءاسنأ او 2 نأكل لحال

 كلذ نءعوك>افاهتةدصءملا درتوأ تو ىت-اهلضعيف هتبارق ىذذ أ سا ثرب ناك ىل<رلا نأ كلذوةندبم
 08 7 8 -. هه « . .٠

 ل درا | تعي تاماسنتملعنما انث لاقمبسهارانب وتعب م مح .تاذزعك ا تمت تاع
 لج ' نع هيث رب نهحاه دصءاسنلا 1 ناك كإذ لع راصنالاث ناك لاق اهركءاسنلااوث رت مسا ىل-هألا :مانسذلا اهمآاب هلوذ زاك ىأ
 او ءافولاةءا كو ردغلا ا 7 ل 3 ل
 اه .هثىلونءاهم ىو نوكمف هن ص اهمدج تر وهم. جتاماذا ل-رلا

 مركللاو اهولاب .احكو رد غلاو 3 0 املأ ننص

 ريكلا نع ةسكز انينههواكسف 1 1 1 1 ٍؤ
 ةقفشلاو عضاوتلابةيلحو ةغنالاو

 ىتاثيةس ز' ىلا تاراشا|هلكهذهف 0

 35 ا دبل || هولا 3: ع ع 00 ٍِ 0 ع ع
 ىوعج عانن اي: سوعم اوبوأ 2 م-همف نوكد ىدل ا ىل_ءولهأ اهسيدة ا صا كرتف ل-رلا كا هاذا اوناك ةملهاجلا لهأتاحاب ر أ

 قا هولأ فوت اذا لجرلا ناك دها<لاقو يي رحب الاي الااهركءاسنلا اون رث نأ ©! لحال تازنف

 ةمركعلاقو ب رحنب !لاوهيحنأ نب اوأ ها أ ءاش نما يصكسشي وااهنبا نكي ملاذا ءاشئنا اهديك هنأ سمار

 الانا غاو ءاهشنسل اراء تلو وايد ١ ا ل ا كبسولات
 0 1 7 . || ممدص ةيءالاهذهتلزتف عكنافتكر رئان الو جوز تثروان أ الدنا ىنابتلاتف لسو هيل عهللا ىلص

 01 0 0 “1 اونمانذلااهيأاب هلوق فد هاك نعو أ لأن با نعىسع نءمصاعولأ انك لاقور عن دم

 بسلا هللا قس | وو ءاذص ها ع 3 ت0 ا 2
 59-5 1 1 ْ 1 اههكشي هنأ ماب قو هريك الاهثبا ناك ل->- .رلا فوت اذا ناك لاقاهركءاسنلا اونرت نأ مل لدال

 ا ا ولأ انث لاقورع ند_# ٠ٌمرع هسا نءاوأ هاخأءاش نماهس كس: وأ اهنبا نكي ملاذا ءاشاذا

 فاصوالا همه نعوهتيك زث

 ى مم 5 ىالخالا هذه مهتيلعو

 ع5 (.ه نه 6 ا . ٠ 5 0 : .٠

 رتسام مهوسك اوةعوملادساام بأ انث لاىثملا نئئدص دعاس لوقلثمراندنب ورجع نع عيجت أ نان عى سعنعمضاع
 انث لاقنيسملانيدمت نشاص كلذلثملوقيرانبدنب ورعتعمسلاةليش انث لاقةغيذج
 ىفلجرلا ناف اهركءاسنلااوثرت نأ م! لحال هلوقامأ ىدسا نع طابسا انث لاق لضغمنيدجلأ
 هوب املع قلاق ثيملاثراو قيس سنافهنأ صا لبو تاماذاة هنباو هوا و أةولأ توع ناك ةيلهاجلا
 مهفاهاهأىلاتيهذف هتْعيس ناواهرهمذخ أ فاهعكشي وأ هبحاصرهع اهعكش نأ امم ق-ًاوهف

 ق->ىف فاسافدازاموةر وعلا
 افورعم ود م-هلاوأوةو نسفنلا

 2 ىرافهللا فز رثاك و

 «.هاولو هصاوأ لاثتماب هتمعت

 لاقاك هللارك ذب ك ماعط ىبذالاو
 جمكماعط اوبب ذأ لسو هيلع هللا ىلص
 نولقىأ ىااتيلااواةءاوهّننارك 3

 ىح>فرصتلانعنمر وعتاوناك نا دعب ةشدعملاف عسول ىدداب نب رثا سلا (هعيبارب تا ورسول )20376 ١

 ع شاد ن1 الاقإك مهدجومهدابتجاىفاوداز و ريسل ىلع عس وتلا كلذا اودع نارادش .رمهتم محسن 1تافنيغلابلا لالا غلبم اوغلباذا

 الو - هلا وما انوهلاقاذهل ون وذأملاديعلاكه كاست كلامى فرصتل ازئاحت اوك ماعملا اذه ىفدبعلاف مهلاومأ مهلا اوعفداؤهدكو ىجتزل ْ

 هراجاب فرصتلا نانعم_ملا اوعفدافةدارالا باص 5 ىف فرصتلادشر نيغلاملانيدب رملا متعب رطلااءاملو أ امج سن ؟ناقى أ اةارسسا هولك ان

شأ أنا و ريك نأ مهماعةطبغو ةريغوكلةلك امتيحوؤشل ااوإ 2 الو ةيحنوذشل ْ
 هباذعل ابا ارهظ: سمك الولاة ود نم سابامذغ تاك م و ةمحل .وذه

عمت - .وذشلاب هزدل وه اعاب عفتت ملف فورع ا لك الفد رماة ل وىلاارهتغما ريقذ أك نمو مميعكب عافتنالا ن عمفعت: سياف
 قفدادمالا 

 نامولس نب دسعانر يسأل و ذاعمابتععملاقعب رغلا نب ني_سحلا نع تنرص اهسفنب ق-أ

 مج تاماذاةني دان اوناك اهركءاسألااوث رت نأكل لحال هلو: ىفلوةي لاذ لا تغم» لاق ىلهابلا
 نافاحاكسن مهدنعكل ذناكواهم ق-أ تاكوا هاك: ث روذ هن و اهاعلح را ىلا ةأ صا ارو ل -رلا
 ل سم

 | جةوقج 2 اعرب مهوطوأ و ماشملا حاو رآوهلوسر وهللامهلءاودرشاوةىتوذشلا ماقموهلا منا مهلا ومأ وبعمل امتعفداذاف نطابلاو رهاظلا
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 نوف رذآلاونادلاولا كرئاسم تيصن ءافعضلام_هوعا الو ةيلطلا نمءاب وفالا هولا رآل لاقف برست لك ب يصن نتريحتأ ع قلمللاو هللا عم

 فافو رعمالوق مهلاواوةو مهتاكر بهاوم نم مهوقز رافه»_هراث النوفتةملاومهراولأ نمنوسنةملاو مهملات وةنملا ى رةلااولوأ مدركذ ساادتو مهتبدك لفا#ىفىأةمهةلارضحاذاو مهدادءتساردة ىلءاضورغماددصن مهراولأو مهتكرب مهتكرتوهنلا فناودخالاو عاد لا مهو
 ىط سوم نمافاعضّدب رذمهغلحن نماوك رثولن يذلا شجار ني رادلا ىفهنلا له ةزعومتلادنعايندلاناوهرب رقتو قب رطلاداشراو قد ولا
 ةووصنلا فئاطو ةياعر وكما رثلامدعي عب رطلا لاقط |توعب سن نولك اي نيذلا نادننا ىلا ربععلا نال سون نانوطخخرك ذلاةموادموىوقتلا ناف هنلاالا هلاالوه اديدسالوق الو نأد ىوقتلاب م منوصوب ىأهتااوةتيلف توموأر فس ةقراغملا تافآ مهلعاوفامننيث دتبلاوأ نيدي رملا

 نيتنثا قوفءاسن نكت اف نيدثنالا ظ-لسةمركذال دالوأ ى هنناكبصرن) ةمادنلا عفنتالمول ةمارغلاوةرسماران مهنوطبىف نواك ايامنا

 هثروودإو لنك« نافدلو ناك نا كرا مس دسلاامهتمدحاو لكل هيونالو (114) فصخاااهلفةدحاو تناكناو كراماثلث نهلف
 نب الاقلاق هون اانريخأ لاق سئو» اسمع كرششلا فا ذهناك وهنمىدتغت ىتحاهكسمأ ءاش 0 0
 ل>رلا ناك فانها هدم دملاب برد لهأ ىفةث ار ولا ناك لاقاهركءاسنلا از رن نأ للعالهلوقىفدز تش 0 ا

 ولأ ناك ا اهزختا اهذذتب نب حأ ناف عنك نأ عسيطتساالدمأ رب اكهسدأ هأ سا هنباث ريف توع
 كلذفاهةرافءاش نا واهباصأ ءاش اف ريك تحميل عتسدحا ريغصنأك تاواهةراقهركناواهْذكب اعغن يكل برسقأ مهيأ نوردنال

 'لاقىأ 0 لاقدع_سنيدمج نيئثص اهركءاسنلااوت رتثأ مل ل<اللاعتو كرابت هللا لوق اا

 ءاسنلااولرت تأ ؟لل<الاونمآنيذلااهجأاب لوقف سابعنب  نعهيبأ نعيبأ ىف لاق ع 0 0 2 1 2
 اه>اكنت ثروذ هنأ سما ىلعهب و قل مهدحأ مج تاماذاناك ني دملا لهأ نمالاج رن كلذواه مع 9 0 ب ْن 2 : :
 ل<الاونمآن يذلا ا هيأ اب لجوزعهتنا لزتافةب دشن هنمىدتغت ىتحو دنعاهسحو» ريغدح أ | يمكش رف 5 خم ّح و نسهل ناك
 ةعذبن ىلع نعتاغسس انث لاقبأ ىنث لاقعكونبا "مدع اهركءاسنلااونرتنأ كل 7 ا 1
 اهم سانا | قدأ ناك هب وثاملع قلاف لحرءاف اهجوز تاماذاةيلهاجلا ىفذأ رملاتناك لاقمسقم نع 3 3 0 ْ 3 ا

 نيذلاامبأاب لي وألا |اذهىلع ب الالب وأتف اهركءاسنلا اولرثنأ كسل لحالتي الاهذهتازنذلاق 3 9 ا ١
 جاكشلاوبرادالاوءاب الارك ذ كرتفاهركم ئاسن حاكن مب راقأووماب اونرتت أكل لحالاونمآ || 2 رام نعلا نهلذ

 اموهةمناك ذامالكلا ىبسعع نيبطاذملاةفرععدافتك اءاسنلاةئارونعىسنلا ىلامالكلاهحوو أ ع و ع 4
 ليقا_اواولافاهركءاسنل ا اول تأ سائلا هيأ كسل لحال الذ ىنعم لب نو رخ [لاقو مهدنعمانعم ر 0 7 . 0
 نمرك ذ نهل اومأ نهوثريفنتع ىت-لضعلل تاهراك نهو نهامابأ نولضعباوناك ممالك لذك كاذ 0 011 0 2

 أني ىل_ءنع حلاصننةب واعم ىنبث لاقحلاص نهتلادبع انث لاق ىثملا ”مدص كلذلاف ل
 تاماذال<رلا ناك لاقاهركءاسنلا اول رث نأ م! لحيالاونمانيذلااهأاب هلوق سابعنب | نع ةحلط
 اهسحةصبق تناك ناواهجو زن هل بتناك ناف سانلا نماهعنم هبوثهمسجاهملع لآ ةد راج ٌكرثو
 هلو ف ىرهزلا نعرمعمانريخ لاق فاز رلادبعانريحنأ لاق حب نب نسملا [يئ' ص اهئريفتوةىتح

 سانلا ك]مافومنم ل_>رلاتاماذأ اوناكراصن الا نم سان ىفتازن لاقاهركءاسنا ااوث ريتال لحال || ' و
 لولاة الالب وأب نياوقلاىلو ا ورغعح وب أ لاق مهمذ تازنفاهثريف توك ىتاهكسوف هيلوهنأ ا 7 ذوا 0 4 5
 نيبد_هؤانث لج هّللانالوكب راقأ اهركءاسنلا اوثرت نأ كسل لاله انعملاف نع هانرك ذىذلا 0 7 : 0 0
 ءاسنلاوأ لاجرلانم هنعكلذثوروملاهابامبتئارو وحن هل-هال كلذفثي راوملالهأ ثني راوم أ .* 0

 هلع ناك هللاناهتلا نمةض رف

 لس>رناك ناونب دو اه.ن وصوت

 دأا مم ىصول ةيصودعب نم ثاثلاف

 هنلاوهللا نمةمسصو راضمريغنءد
 طد نموهننادو د> كلل" رماح مل

 نمىرحت تانج هدب هلوسر وهنا

 لقذ وأ توملا نهاذ ود ى»ت دويبلا ف نه دوكسم اذاو دهش ناف عك-ذمةعب رأ نهلعا اودهشتساف ئاسن نم ةّسحاغلا اس م مص رس سس سس ص مما نيا ىدللاو نيهم ناذءدلو
 نيذلإ هللاىبسعةن وتلا اعاام>راراوت ناك هنلاناام_مءاوضرءافاحطص ابان نافامهوذ "اف كنمامئايتا,تاذال اوالردس نول هلل لعب
 رضذحاذاى د تائدسل انولمعب نذالة وتلا ت سيلو اهكحا.ءلعدّناناكو مهلعهتلاب ودب كئلواةس رقنمت اول وب متلاهكع وسلا نولمعت
 مه :ركءاستلا او رتنأ كل ل<الاونما نذلاا مارال اباذع مهلاندتعاك تل وأ رافكمهوت رون ةوعنيذاا الون الاثنت ىنالاقتوملا مه 0|
 لعح وايشاوهركست نأ ىسعف نهومهركن اذ فورعملاب ندور شاعوةنيبمتش>اغينيتاينأأالا نهومنت 1امضعباوبهذتل نهواضعتالو
 فيكوانييما اوانام هنوذحناب أ امثهنماوذ> انالفاراطنق نه'دحامتدت اوجو زناكمبو زلادبةسا درأ ناواريثك اري هيف قل
 لف ناك هنآ فاس لبسة امالاءاسنلا نم. ا مكتناماوعبك- نال اواظلغاق اًةيموك-:متذاسخأ و ضعب ىلا“ د ف ادم نونا
 ىلعوت ر؟اهابقامف رسل ل>الت نمهلا مسكر هدسهبامو +مالؤ بصنلاب اوقايلا عذان ررغعج ولأ مف لاب ةدجاوتآ ارقلا (اليس ءاسراتقمو



 نوقايلاةءئاثلا ىف ص ةدوىلوالا ىف ىشعالا ق ناو ةةملاوداجو ىبحي وضاع نياو ريثك نءالوغشمللايئبمهذعبامو ىعرت مضلاب نوئابلا ٠
 نونلادبد شنب ناذللاو قالطلاونباغتااو ذلة روس كل ذكوءابلابنوقابلارفعجول او ماغْب او عفان نيفرخا ف نونلاب لدن لعاغالا نيم

 فيضقلاب نوقايلاريخش سابع بوةعب و وز. عونأو ريثكن افك ناذف هلوةاماو كلذ هابشاونذلل ارو ناناهو ناذه هلوذ كل ذكوريثكنب

 درو وفانو رفعجول أ أر ةوداجوركبو و ريثكن باءابلا حتت تانيبمةنيبم غلاب نوقابلا فاو ىلعوةزجةي وتلا ىف كاذكو مضااب اهرك

 ناكن ادالوالا م>ءابتنال طف صنلااهلفح كرتام جنييثنالا فوةولا«رسكلاباهلكت وقابلا هقلابتاندبمرسكملاب ةنيبمبوةعب و لممسو

 هنلانمجب اعغن نوردنال هريخوا ديمو وان [نوك لامة >الوك ٌؤانبأ مد مٌوانبأو ط نارا ع تلجل هنالك .عداوف

 يكهيةيسو بص: لامتحال جا راضمىصوب هلماعلا-ريغنال ط نيد ح سدسلااههنم ط نيد ج دلو نهلنكمل بكل ل

 ه ميلظعلا ءازعلار رقم ضارتعاهدعبامنال ((10) د اهفنيدلخ ط هللادود_>ًادتبمك]: نال ط هميلح طا هنلانم ءىجحي
 نمهدعبامنال ص اهفادلاخ

 اماهناو نهنعااريمم_هل هلعجامءاسنلااورب نأ هدابعىلءرظحي مهؤانث لجهنأ كلذب لع دّعف
 اكلامناكدقهوثر ؤ ىذلا مس هتممناكاذا نه>اكن ةث ار وراف- ىبعتاثور ومنهرك. نأ رافد
 هللا ناباف عفانم هلامرئاسو نيضرالاو ر ودلا ن مزح ا: ساامةعشم م لجولا كل «حاكنلا ىف نه رنه أ نيماع
 عفانمن م مهدحأ كالءام ىن_عمريغهانعمهجو ز عضب نم مهم لجرلا هكسلع ىذل انا هدابعل هانت لج
 نماكلمهل ناك منكي تاموه اذا<:جوز عضب كلاملا ناف اهتراجارو < ىتلا تاك وأ#مملارئاس
 دعي ةراجاوأ ةسبهوأ ءارسشباهكسلع ناك ىتلاءابسشالا نموبهلاكهدسعب هتثر ول حاكنلابه#تجوز

 لب والا لهن اف نهو تمت ١ امضعبس اومهزت:ل نهول ضع'الوىلاعت هلوةام ا وهنعلذ هثاريعهنوه |[

 :هةعد رأ ه نيهمءازجلا ةمس
 اليدس ءاغلا عم طرمشلاءادتدال 5

 ُّط امسنع 2 امهوذ اف 8

 3 كح ُّط مهلع 0 ايىبحو

 اذا تحن ال ط تاثيدلا

 اصتو تت ىنالاق هنا او-وءادتنالا

 تائسلا امعلءاضنا
 001 0 . 0 لاح رلا نمتام نمدث رو رمشعمأباو يكعالو ىأ نهواضءنال و هلدإ وأن مهضعب لاقذ هل وان ىاوغاتخا

 ِِ 1 ىأ نه دونا 1 امضعس اويهذ_.نيعامك لاح رلا نمهحاكن ند أ نسم حاكسن نع مسهجأ وزأ

 كلذلاف نغ ونهم اقدص نمنهلا اواسوه دو ر ونذلاك انومناك امنئماذا نول اومأ نما ود اتق

 الوكلذىب_عملد نو رخ لاقوة مركعو ىرصمل انسلاو س ايعئب ام مهضعبانرك ذدقة عاج

 او<ضمنيدتغبل نهباو رضتفنوملا ممل ة#جاحالوارارض ن هو سقف كءاسين سانل اهي اواضعت

 ىنث لاقحلاصنءهئادبع انث لاقىنألا مدع كلذلاةنمرك ذ نهئاقدصنمنهوةت
 اويهذتل ن هورهقت اللوق نهوأ ضءئالو هلوق سايعنب | نعةحلط ىبأ نب ىل_ءنعمل اصب وانعم

 ىدتفتلاهم رض. فرهمديلع اهلواهتيستلهراكوهو ةأرملا هن وكست لحرلا ىنعي نهوممت 1 امضعبد
 لوب نهولضعتالو هلو ىفةدانة نءرمعمانرمشأ لاق قازرلا دمعانرمخأ لاق ىك نب نسما اسناد
 نب لام ىريتاولاقرمعم انربسخأ لاف ك نم ىدتغت ىت-ارارض كنت سما سدت نأكل لحال
 مالسالا مأ ىف ىرخالاوة لهاا ص ىفامهادح نات الا نان اهتزت لاو ىنا سلا نبا نع لضفملا

 نب لا انريست ل اقرمعمن ع كرابملانباانريسصنأ لاقرصت يدي وس انث لاقىنإلا ٠م
 تازنلاق نهواضعت اِل اواه رك ءاسنلا وو 72 نأ للمال هل |اوةىفىاملسل ان ب .رلادمغ نع لضفملا

 ءاسنلا اور نأمل ليالهتادبعلاقمالسالا ىف ى :رخالاو ةءلهادلاىفامهادحاناتب الاناناه

 ماسن عك رش انث لاقىاجلا انث لاقىنثملا "مص مالسالا ف نهولضءتالوةيلهاجلاف
 لاق لضفم دج كك لاه نب سلا نء رمت انئكص نهوسعاللاق نهولضءنالو ديعس نع

 ج ةنيبم ىلا ىلا رامالا

 جي فورعملاب نيعغنملا نيب ضراعلل
 الملاذ ه انيمم ط ايشوا ريثك

 ٠ ا ط اتّومو ط فاس ه

 55 محن را! ىلاعت هناريسعتلا#
 نانيد هيقءابل اوالاىلعامو ماتنالا

 نكي مو امرا لاسملا كاع فيكرمتيلا
 و تاريملا ماكح ا ةلجتايدنالا كلذ
 هوة ىف ثاريسملا مح لجأ لوقت
 مبيصن ءاسنالو بيصت لاجرلل
 ىأ هلأ مس وول هل اوهب كلذ لصف

 ىف دالوأ فك صايوهكيلادسهعي
 ةماهانلا لهأنا مع دمهت اريم ناش

 بنل نيسئيشب نوثراو:ن اوناك
 هنعامستج أن اكن أو رحاهملا نمبر رحاهملاناك-ةةرعسهلاامهدحأ نيرخ نيبيسةداي ز عممالسالا لوأ ىفاررةمدهعلابْ ب روتلا ناكو مههبصن نهوف اف يناع تدةاعنيذااو هلوقريسغت فءىصساك ىيتلاوأ فلحلافدهعلاامآو سماك ثانالاو راغصلانوثر وبالو هب رابكلا نوثرولاوناك-ف بسن اامأ دهعلاو سر _  برب ببر. _«ج7>ججج

 نيزث نيد خاوي م سوهيلعهنا ىلههّللالوسرناك ءاخاؤملاىناثااو هب راق نمتاك ناو ريغ رر الوةصلاخوةطلا دب صام ناك اذا
 نوب قتعملا نأ ءالولا نمدارملاوءالو وحاكنو ةيارقةثالث ثب رولا بابسس نا مالسالا ف الاهملعررقت ىذلاوُث راو ةالابنس وكيت مهنم
 ثراوالنمُسراوانأ مل-وهيلعهتلا ىلصلاقةيدللا هنعنوأ محياك هي ودعلاب نوملسملا هُ رب لاملات يبل هلاسفةثالثلا بابسالاب هن رب نم فل لو تامنفمال-الاوهوماعب سبايسالاهذهءار و واهل لوم نمةزج تنبُسر ول سوهيلعهنلا ىلصهللالوسرنا ىو رقدعملان م ةب وصعلاب
 عامجالاعو دا رغنا لاسدالوإلا متاَعلعتلادشأ هدلون ناسنالا قلعت تالدالوالا ثاريمرك ذب هناكسأ دياغاومكلامرووط جوال علا ئاضلا لاملاب قاف دعب ناو معنم !نعولخيال هنالا' راالرصملا لسسىلعلاملا ثددىف هلام عضول هنادجوةغشحى أن عومثراو«+فءلقعا



 ىأ ني .ثنالا طحلثمر ه1 تم واعا طقذروك ذوأ طقفْناناوأ اعمئاناو زر وك ذُتالثفدارغثالالاحامأ ثدملا ىوبأعم
 اروكذ فاد اههناثودحاواهلو ثاهرس هلذةدْح اونا وادحاواركذ فلا هدد ةثالث ماك هيفو هيراعلا عج >-ارلافذف ممر ك ذاإ

 لكس دالوالا نيب قابل او وسهماهمس «نوذدخاب مهف نيدو لاك نيرخ | 11 اعجدالوالا عمدا هب :ل اوس ىثنأ لك- اوتاههس رك دزكعا انداو

 اعءادتبالان الو كل ذإءلغ-ف عوضا ضغاراعشا رك ذلا اظ-فصن ىئاللوأ رك ذاا اد ل منيع ءثن الل لقب ملاغاو نيشنأ |!بدصن لامر كذ

 روكذلاىف كميل لبق هناك ف ثانالا نودروك ذلانوثر ولاوناكميمنالو صقنلا نع ئنياعءادتنالا نمبدالاف لخدادآ لضف نع نب
 ملط ناس ظلال بدصن نم ل3 ؟لاملا نمءاسنلا بيصن لعح ىلاسعت 00 أم اوةدابزلان 1 ماه ضن

 ةدابزلاببسلاملاريصي دّشف نوف ةوهشلاه ةراكلوأ نييلع نوقف نهدحاو زا تال لق لاملا ىلا نه-امّمحا نالو كه دخلا ىفءاحاك نمد دو

 نباهئنعدهّنلاىدردداصلار طعس نعوةأر || لاح كف هد سغمىأ ءرملل ةدسغم (193) هر اوغارغلاو رايْشلانا لبق نهر وف-

 2غطذ1110 ااا 101111 1111111111 ةطنملا نم َةَدَع دذ_:اءاوح

 نهوراضأ لوقف نهولضءتاما نهوتت 1امضعباو هْدَتل نهواضعتالو ىدسلان ءاطايسا انت
 : لاق نام نب دريعانريخخأ ل اودي ذاعماب أت عملاق ب زغلا نب نيسان ء تثنرص ؟ن من دتغل 50

 |١ ىدتغت حام رض ف هنأ سها لحرلاه رك تأ لضعلا لاق نهول ضعئالو هلوة فلو ب لاصضلا ثعم#
 ىدملاب ىعالاتورخ لاو ضعبلا مكضعب ىذف أ دقو هنوذ أن ف :.؟ولاعتو كرام هلبالاوهنم

 ولأ انث لاقورعْزيدجت ,' نر "ءالذلاق نم رك ذ نهؤام [وَدس . الاودهقءاستلا لضء نع
 أ( نهوميت ! امضعجاوبهذتلن دوا ضعنالو هلوق ىف دهاجت نع عجن ىنأ نب نعئسع امث لاقمصاع
 لإ امن ٍلاقةفيذ>وبأ انث لاقىتملا ئندص هر 0 :رقبلاةر وسيف ل ضعلاكنه>اوزأ ن . كاسم أ

 ىرخأ ةنغح تذل مثامتامدنو

 تبيدنتلعدانإف مدا ىلا اهتعذفرو

 باةلح رلا بدصن فعض مست
 ةأرملاببصن لعف العر الا هنا

 ةلاخاامأو لح رلاسيدتفدت
 1 يك اا
 ُ اهأبادقا رذدسعب .ةأرملا جوزك: نع ىلا ل. نورخ ”1لاقو هل ةمده كش ع نعبد لأننا نعلمش 0 2 نا

 دمع سول رج اا مالسالا ف هنعاومفةءلهاملا لعف رم تاك كلذاولاقو 1 يا

 ٍ ةغ رشلاة أر رملا للا عك ا ةكع شب رقى لضعلا ناكدي ززبالاقلاق هون ايري لاق ىلعالا 1 عا ا 8

 | اذاقدهس واهملع كة سنكتد دوهشلاب اسف هنذابالاعب ورث” الن ىل_ءاهةراغبف هقفاوث الاهلعلف 0 نلف نيت ى وف
 : تناك او هلوقفقثااثلامسقلا

 : ضعءساو هرم نفولضعتالودتال وةاذ_جفلافاهلضعالا اواهل نذأهّنض 7 ًاوهتطعا ناو سط اا مل
 : مذرلابأرق نف تفصال ااهلف ةذخاو

 |١ ةلدالا نمكلذدها اوشب هل طا امو لضعلا يعم ىضماس هذان دقرف ةعح وب لاق#ةن الان هوت ام

 أ نهوعمت ؟امضعساو ,ضذتل نهواضعتالو وقلب وان ىفدعصلاب 37 رك ذولا اوت ةالاهزهىلوأو

 هراكصم اهنمصأ اوهواهم رارضالاوا جلع. هدضتلانمةأرملاب و زهؤانُت لسحدللا ى م لاقن هلوق

 1| ىلا لسسال هنالتعع! اب ىلوأ كلذائاةاءاوقادصلانماهان 1 دعس هنمىدتغتل ىءاهقارغا
 ْ 7 ةراطشراك اهل وب ل وارملعق يطلب ير ابان ردحالالاة؟ رمال ذع تنال 0
 || ىلا ليس الن اك اًذاواهح اكن هبل ىذا !ملولوأ كلذباهسغنهنماهئادتفاب هان” آ اماهتمذحن أبل كاذب 1 0 3 5 و
 ْ اهلضع حاكسنلا نعاهلضع نالاة بفاس اهان ؟نم سبا هناابواعمىلولا نكوامهريغد>الاهلضع | 0 اتا
 ١ اهحوزوهاهلضءن ءهس.مد ىلا بعت و كرا نهنلاىفع ىذلا نأ امولعم ناك ا هان 7 امضءبب بهذا 0 ُ ا 3 ءاسنن كاف
 أ لع لءرك ذا عتهتلانا ايولعمتاكو كلذ مداذاو ءنمىدتغتلارارضااهلضعملا لببسلا ىذلا ىف فاكتلاوحلا جات الثلةنسح
 || نمدسنمىدتغتل ليبساهلضعىلا 4توكيق.تماهتنونبب واهاياهقارفدعب هتجو زىلءلببسلادحال بحاص زوجو ريسفلا دوع
 :تدحاشب نيت اذا نولضعجاوزالل حاب أدق هوان لحمللا ناكوامبتأت ملمأ ةشحافب تن ًااهانا ]2ع | نك فريعخلا 0

7 0000 
 طورسشثملا دوب مل طرمشلا دون ملاذاف نيذنث نوف نتوك طرسثب تانبلا ضرف نيثاثل انالذد اولا ف 5فصنلاامهضرف نا سابغ نب | نعفهنف
 نيتنثالاقوفىتلاةروصلاريغلادادعالا سدح اولا ىلا نرقآ نيدنُ الانآىلا رظنهلعاولو 5 ةدحولاب طورمشماضن آف صنلا ناب صر وعو

 ثلثلا تاءالذاتن واثبافلدتو عا ةنام_هربغو هل ةناهعأا ٠ نمنورثك الالاوىلو آن رفالا ىلءلجل اوت :الثلاىوس

 رك ذل! نالوأ ثلثل اوه ىننأرخ - ادإوعماهيبصن توك , نالفثائلارك ل لا ًاوناثلثلا نينتبلل نوكت نأ مزلسف ال
 نيثلثلا نزواحب لدرعلا نم نغلدام نغلد ناو نما كلذ دعب رك ذف نيشنأ ىلعالادني.ةنالاظ-لثمرك ذلل هلوق ناك ةاذه ىلعو ىثنالا نمىوقأأ

 سايق اذ_هولوأ تاتئملافتاثلثلاامهلف نيتنث ااتناكنافر وسلارخ 7 فلو د ىلاعت هنك-ل نيتحخالا نمتملاراجو سمن يتنيلا نا لقوت

 نيتخالا ىلءنيدنيلا ٌباريم ساق كه ريثكسلاتانملا ثاريمىلعنهث ارب اريمس اغيل ةريثكلات اوخإلاٌتاريم هر د ده منلاعت هنإودب دب ؤبانمو ىلح

 أرق نمورهاظف ةماتلا ناك ىلع
 َت اما تناك ىفريكلاف ىصالاب

 سام ءاالا مدعلزا-وءاسنلاىلادوعن



 اوزذنكلذ. ناعفاذافانزلاو هوةنيممة شاش نيتاءنأالا ىدسلان عطايسأ انت لاك لضةمث دج 1

 ضغبلاوهوةسنينم ةثحاش نيتاي تالا ابعت ةيحلط ىلأ نب ىلسعن مسن واعم ىبث

 عدقت همق لو قانءالا وف اون رضاف هلو ةكدأ ازنانئاوهو عسملالقأ حرضملو أدب .؟انالريخ دعب : ريو أ ءاسنةعص وهو وذ اطفال 5 5

 1 قنثتءاناتنب نأن اههنياز وس رابتلاةفاهل نيتناب أمات ءاسلا# هللاد عنب , راح نع وأههت وفا نيئذث اءاسن نك تاق دارملاو ريجخاب' و

 هنلالوسرىل لاف هب الاء ند تازئو كلذ ف هللا ىذا لاقفامهُت اريموامولامامهعءاغتسادةودحأ مول ا ندعس تلاقوأ'
 ناك اذااموهوة ةعلاشلا هلا امو ثالذ قيامو نكلا !ههمأ ظعاو نع كلا امهطءاامهمعال اعف ا م-اصوتًأرملا ىل عداملسوه# يل عدللا ىلسص

 لكتلادحاولا نب النا نم ءضمنلا ةدحاولا تنال نانيبتدنو نيالا اظلثمرك ذا نا لعامل هنالتب الافرك تيلف طقفار وك ذدالوالا
 هناا داولا لعداولاداو سيةل يقول ئارسأ 2 (13) ىببانمدآ ىنبايىلاعت ةراطما لال ةبداولا مسا ليقفداولا او نع تلئاس ضنلاوةلاحناللا لا لك هلف ضرف بحاصهعم نك, ماذاذر ك ذةبصعنبالا ناف عازتالورك ذ بص ءلوالف ماهساا تقبأامو لسوهيلعدللا ىلسلاقاضإأ 5-3 لاب مهتيباكرتشملاملا نوكف مضهعب عر الد مهضعب نامرح نع لل حلاو زر اياك لك اد>اوال ناك اذاو

 بيصعتلاوبرالاىف ب تلفن وك“
 دالوأ ءأيسش قيخسال 1
 اماو ةكرم كانك وىلع تلصلا
 اس 1 را اذاقكسإ
 ةدحاو تنب هلّئسم ىف اكن انالوأ
 نيشلثلاناذحخاب امهماف نبا تنبو
 كبصول ىلاعت هلوق موع نا ملعاو
 روصإ صودصخت كدالوأ ىف هللا
 امنموتاثراوشالر 1 اودمعلانااهنم

 ف غلاب ىنعلاق ند مل وأن ودب زن اهلوأن ىذلال وأنلا طحن كلا ذيانبب ناكهسنمنيدتغي ىت : ىدح ةئدمم

 نأ هل ]و ىلءافطع ب صن عض ذومىف نهواضعتال وهمفانلفامةكوىانالاءاملوأ واذن ”الاءزه فشلا ع

 فرح ىفرك ذا ىهكاذكو نهولضعتالو اهركءا ىنل اثرت نأكل لكيالءانعمو اهر ؟ءاسنلا اوثرت

 نأالا) هلوق لد وأن ىلوقلا ف ًاطست نكي مل ىسمنل اهجو ىلع مزح عضوم فوه .ةولودوعسمثب

 اراوضو ءاسناواضعت تأ نونمؤملا اهيأ -ل لح الهؤانت ل> كك ذب ىبعا (ةنيبم ةسددأعب نيتأن

 ند نقوكمت 1 ام ضب او .هذتل تاعئاط مك-ل ندو نوهراك نهتيضعأ مث 1 نول مكحتم

 فلتححا مم نم نيدتغيل 81 را رضلات اح عل لهفة ضيعت تحلب تا اننأالا نع

 موت لامن سول اعف هوان لح تااهرك دىلاسدحافلا عم َْى ل 3 لا لأ

 ٌتراوت اوتيبالهنآ امو ثرباللت اه انا نماهأن نعم ىدتفتل مم رارضلاو اهاضع هلل>ل>رلا هلأ سها تنزاذالاقو نزلا اهارعم

 لاملاتدملءىف هلامدت رملاونتلملهأ نعثعشأ انريخأ لاس ردازما انت لاقس ركونأ اسثاص كلذلا# نمرك ذ اهقادص
 ةدرلا فوأ مالسالا ف بستك اءاو ا الوكد الاوز هلواتوهئم تذل كامارو سس ويتراوح مناك ل(
 مالسالا ف بستك ||مةغنح ىلا دعو لاقى نب نسحلا انثاص ةنيسمةث-اغ نتا نأالا نهود !امضعس اوهذتل ندواضعت
 نيد ا سا ءاصأ اذا لرلا ىف ىفاسارحلااءاطع نعرمعمانرمخخأ لانا ادي ءانرمخأ

 كرامملا نب هتنادسع ا لاق ع-بدض ئيدجأ انشادص نع اير

 اهراضي نأ سايالف ةسشحاف هنأ صانمل>رلاىأ اراذا لاقةبالق نأ نعي دول نعر ةعفات رخل  [لاق
 بون نع ءرمعم ىنربسخ أ لاق لرابملا نب اانريدأ لاق درسنا 7 هنم عانت ىتحاوماع قشد و
 ان لاقنيسحلا ندمت ن 2 هود رك نفت ان لع هن أ عا 3 ءعلطا لحرلا ىفةءالق ىلأ نع

 ءاسنالانااهتمون ومما هبراق هر

 ناىور ةعيشالانالسنوثروال
 3 ثاربملاتيلطاملاهنع هللا ىذرةمطاخ

 نكن مسوهملعهللا ىلص هلوشب اوضحا

 هانكر تام رونال ءاسنالا رشاعم
 ةناكح ىلاعت هلوقب تدق>او ةقدص
 لانم ثربو ثربان ركز نع

 نامادثر ووهلوةب ويوقع
 لامللث يروتلا ف لصالاو دواد
 مومغب و زا نيدااوأ لعلاةثارو و

 نالوكدالوأ ف هنلأ عي سس صول هلوق و

 دعورمسخأ لات ميرح نب انععباتص ىتث لاق نيسسحلا انث لاق مسساقتلا انئادص نهرووم
 ءاثعشلااب أو نسا تعمسولاقانزلا لاف ثح اغينيتابنأالا ىرمعبلا نسا عمم هنامع ركذا

 همة 1لاقو ىد تل تت اهلامس :وهنوكي نأ اهحوزا ل-تاعفناذ الوش

 لاقحلاص نيهتلادسبع انث لاق ىناملا ”مدع كلذلاةنمرك ذ زوذنلا عضوملااذهىتنيبمل

 امام ناك امهنافرك ولأ امأ و نيدلا ىفءالعلاوداه ا اراكأ نم اوناك ءالؤهو سادخلاوةميسط قوت اد املعالا ناك ات لا جاتحلا

 تا ؟لسو هيلع ىلهل وس لاب قلب ف.كفمالنسل اوةالصلا هملعلوس ءرلاذو رب هنأ لابن ر امم ناك امهنالةتيلا ةلئسسملاه#ه ةفرعمىلا

 هلوقل "نإ حص ةقدصدأ :كرتام هلوق نوك, نأ لغكاضا أوةحاحلادشأ ا هتفرعمملا لن مىلااهغلس الواهملا هيةحاحالن ءىلا ءإمس ا ءده علمي

 يشب ىدصتلا ىلع اوم هرعاذا مسا تا[ ءامسنالا صمسص 2 ةدئاق لعلو اوبر رثالئشلا كا ذفةةد صدانكر ر ىذلا ئشلانادارملاوُنروال

 دقعتاو ةرطاذملاهذهدعب ركب أ لوقب تدضراهنعهللاىذ رةمط اف ناباوناجأ منعم مراوهث ةرالف مهكع !ءنءكلذ جر مزعلادرععف
 0 ونالو هلو كل ذفنم ونالاب معاج ةلاحام دالوالادار ةناةلاح فوهات انركذام عيت نا ملعأو ركب وياهلا بهذامىلع عاسجالا

 نارمعلاو نار مقلاة ينثتلا ف بيلغَتلا نم هلث .وهفرسشل بالا بناج باغف مالاو بالا نب يالداكاوذإو هتاكتا هجم سياتل سينا

 نهذافوماعلاو نس 1 نونال نملدب اههنمدداو لكل ثا ريملاىفمالكلا قاس نم مولعملاتيملاىلادوعي هيرب قريهذل اونا ةفايعاو



 ولو تاتا 010111 لتستموالت ادا ونالو ل ةراوهفامهك ارث مهوال سدسلا هربالو ل.ةولهنالدملا

لءزمخو ديم سدساا هلوةفري سغتلاو ماهمالاو لصغت !اولاجالا ةث اقتثاغل سر. سأ اه ان ولأ نهدحاو لكلو لبق
 لديلا طسوت دقو هيوفا

 اهددًاهحوأ ةثالث انههف ىثنالا ىلع ورك ذلا ىلع عشب لولا مساناعا ارثالو دلوامهعم لص نأ ىلوالا لا او- ثالث نيوبالل نا معاون اسلام دب

 رثك أوأ نان :امهعملصح نأاسناثوتب وسلايدالو ١!ل قاملاو سدسلا اه متمددساو لك_] نم «وباالذرثك وأ دحاو ا را مهعم لدع نأ

 مبالل ىف ابلاوتي" ًالاكك سدسلا ب اللو سدسلا ماللو فصلا تندللا:ههفةداسحا اوتشامهعمت وكي نأاهئلاثو رك ذك مكلف

 هللاوراونخلاو لقأ نب ”دلاولا بيدنو نك ادالوالا صن لك+ىلاعت هنا فةمكك 4 قالا مدإولا ىلعزسدلاولا قنا ليةتاف سصعتلا

 تامل .الاقام ماك كا : اورثك !لاملاىلاو هدام تاز ف وم درالاماابلا لا نمدلاولا نا 5
 لا

 ةسمفر «نمنيدلاولا دنع هادإ لالاسة#فرتودارما اولادلواض»إ اواروكشالوءازح ( (194) مكنمدب رئالهنناهح فلكم عطنا الاغط الل

 نوكيالاةيناثلا ةلاحلا امهلا

 ب *راوالودالوالا نمدحأ امهعم

 نكي مناف هلوقبد ارم اوهوامهاوس
 همالف طّقذىأ هاون أهثزو وداو هإ

 توكىايلا تادهْمم مغ وثاثلا

 رك ذللاهمسلاملا نوكرف بالل

 بال لد< وني.ثنالا 3

 فدخلاو ةمسض هرقل سد سأا

 ةيضرفدبق ىلاعت هنالوةيوصعلاب

 ثتراولا نوكي ناب مذال ثاثلا

 ءاطعلا فاتدتا نب ونالا ف ارصدنم

 ةسلمع مت لاف ماكح كك لاقر.ج نبا 0 2 ةيدغلاامنمهللحدّقف ك1ذتاعفاذاف زوشنلاو

ال نهوعتت 1امضعساوهذتلن هواضعتالو هلوقىفمسقمن عع د نم ىلع نع
 ةءارتاق نر ن

 نءرزج ذك لاقديج نا اييرص كنمتذح ا مكل لحدةفكتذآوتلضءاذالاقدوعسمنءا

 امة ارنلا لا وتس اش نناننأالا مدا ص نب كلاهذلا. نعدلاخ نعفب رطن فراعم

 لاققازرلاد_ب ءانربخ أ لاق ئيع نين - لا ا 1 هر او حا

 امك لاقرم هاقلأ اًنيئرص رولا اوغلو: دييماش حاشي نئاءنأالا هلوق ىف ةدانق نعرمعمانريسلا

 مر ةسداعت ١ نيتابنأالا اب راد لال لاف ع رح تبا نع جاع ىث لاق نيسملا

 - يا ءعام ىلا لاقنيسحلا انث لاق مسالا انئص روشنلا

 نيسان 2 ترص نهوئاس رآمتشناو ندد هسمأ مشمش نأ ع ناعف تاقتنيبمت شاش ندا. نأأل

 فلوق مد | سح نب لاحضلا تعمسلاق نامل دنلوب .ديعابرمخأ لوب داعمابأ | تعم لاق رغلا نب |

 تالا لامن ءاينلا 0 0 : املا كامو كرام مذ ١ رلدعلاقةئييمةش>اغب نيتابنأ |الا هل وق

 ارضي تآءىمآ هنلاناذاهلبقن كلذ ناك اذافز وشنلاوتام ءصعلاةسحاغلاودن رم م1 تدحاشب نيثأب ا اهترواذاهنا ىف

 رغعح ولأ لاقوة دغل اهتمذ هاب نأ كلذدعب هيلعحانجالفز زوسنلا ونايصعلا عدت من افرع لأبو صو || ثبالاقفمالاضرفن روك فركف

 5000 ربةشحاف لك هب غن هناةنبيمتشحاش نيتاينآ لا هلوق لد وافل يقامدلوأو ىل او اهم. بنحو زلا ىلا عقدي سابع

 انزىهوتلا سشحاو علا ةبكداعب ن نيد :امتآالا لودي معان لحهتلان اكل ذواهحرغانز و هلىذأو هلا ثاثلا ماللوا مدصن ة هد وزلا

 تتش >اوف ىناعمىابه_:مىدتغت ىّيحاهملعقدبضتلاو هيانك ىفهّننا نيدامىلءاهلضع هلفز وذنوأ ىلا نورثك الابهذو بال ىفابلاو
 هيلعهللا ىل_سدللال اوسر نءري1اةكوىلاعت و كرات هللا باتكرهاظةنيرمقر هاطن وك: ندعي اههصنامهلة-وزلاوأ وزلات ا

 نب رفعج انث لاقل يعمسانء متاح انث لاقىرصبلاناملس نب شنو ٠شرص ىذلك ملسو قابلاو مالاىلا قبامشلث عقدي م

 ةنامانهوعذ سا م-نافءاسنلا ىفهنلا او ةنالاق لسوم.لعّنلا ىلصهتتالوسر نأرباجن عدس نعد اح لسثمرك ذسا!ن وكل تالث

 كلذ ن اعف ناف هنوهرك" ”ادحأ كش ا ا]تاودهنيإ !ةماكت نه-ورف رمال ذءاودللا || دنع ثا أ وهاك نيشنالا

 دسيعن/ى وم سبط فورعم ابن همتوسكو دنهنز ركع نهاوح ريمريسغأب رمد ندر رضاف نوكح نقلا ورك ذلا عامتجا

 نةقدص انك لاف ىذمرتلا ةدمعنب ئيموم ا لاقٍبابلا نيدب ز كَ لاف قو رسم ان جرلا انااا نيكي رشك ناونالا

 5325 3 ١ || ا عيل 7 تل مع 5-85

 نهوءذ ”ًاراوع مدنع اسنلان سانلا اهب لاق ور اعدتلا ىصدهنلالو رنأ ارنا نعرا 4 امهنيبىقابلا باسم هنمئشراص

 00 بح حجت ملط 2 ةيصولاءبشات ةيارقلا محال اكننلادقعك هميسذخالاما جوز ضب اولوالااتتسالاردقرلع
 لكلا باللقب م الاىلاثاثلاو ةحوزلاىلا عسب رلاانعفداذااناف نيوبالاوةوزلا ىف س ابننا قؤاو هنأ نب ريس نبا نعو ىقاملا جسق ىف

 نوكش ا قبب, ثلثلا مالاىلاوفمنلا حب وزلاىلا مذ ةداذاهنال ن ءوبالاوج وزلا ف«+غلاو ماللامرثك أ |سدسلا هصنو

 هلوةكلذو .تاوخالاو ةوحالاامهعمدجوب نأ ةثل ثلا ةلادلا ني الث مرك ذلإ ىلاسعت هلو 5سكعاذ_هنب زك ذإا ظح ل_ثىئنالل

 ةثالثنأ  ىلعاوقغت او سدسل | ىلاث اغلا نم مالا بعت حالت او الاوأ وخالا نما د-اوناىلعاوةمداو يا ةودا هلناك تاه

 دوجوأ ع- ج نيزث الانا ىلعءاثن3 ةثالثلا فاكام مب بخل اتابئثاىلااوبهذ هب ةياععلا نم نورثك الافاههمففلتختني_:ثالا نكل نوع مين

 يمال ةمنيئلثل ئيتنإلا بصن لمن كاد ؤيثاريملا با ءارقتساونب وخاللةو حالا لوانتي : نأ م هناهقوذاأ ةينثتلا ىف ددعتلا

 ملا بف مانا ىف مسوهيلعدنلا ىلصهّنالوسركأ ارهناتاحوتغلا ف ىبرعلا نب «نيدلا ى<لماكلا يشل رك ذوتاومخالاونيتحخالل كاذكو تانبلا



 اهةوفاف نانثالا ل سو..ءلعمناىللافوةثالثرتولا فونانث ا عغشلا ف عسجلا لأ ناهلعفةئالثو أ نانثا عجل لق نافتمتالا فالحت نع
 لبقناك ئمد ر عيطتس ا النام علاقفد وخان اسيل ون وخالاب سدسل ىلا اهد درت فنك لاقفناعع ىلع ذب سابعنن ا جتحا دقوةعامج

 َت 53 سدسلانإذذ سدس !نعمالا اوي اذاةثالثل اوأ نينثالاتا مفالللا سايعئارهظ أنا لبق مهعاجايلا راشاقناداملا ىف ىذمو
 داىاثلاىلار وهلا هذول والاىلا ساءء نبا بهذر الل سادسالاة س#+ نوكت ونا ريملا نه مها ْن وك ال دأ ناثلثلاىالل يق 0 مهل

 نارك ذنب وبالا كل ىلع بخل اذهلوص> دعب لاسملا قبب نأ ب حوف بخل ارالارك ذوهلد رب موانراو هنوكايجاح صاعتتلا نوكن م مزال
 هنك ناكوأ نكي ملاذاو ق- هيفةثرولل نكي مل ثمملالام لكن بدلا قرغتس اول ىت>نسدوأ | مئصول ةيضودعب نمءالؤه ىلا عفدت امناء امصنالا هذه
 م رك تل اط ىلأن ب لعن ءىلاعت هللا ض ئارف ىلعاث اريم قابلا مسق م لضفامثلث نمت دل رن أ ةمصو تملا ىد وأ تاف'يةهدعب لضفوىذق

 مدقتلابةريعالهنادارملاوةيصولال يق 2 (199) ندلاب ىخق لس وهيلعللا لص لوس .رلا ناو نمدلا لبق ةمصولا نو رقتل مناههدودهللا

 تترئاادمغتال اوأةملكت الرك نإ اف

 ةيسورلا دعس اعاوتتلا
 ظغال اف 2-3 لا نيكع ةيمملا

 ةمصولانأ سكعلا اذه ةدئافو

 نأ ن هلع كةح نمو قح مما عن هلو ق-نوملعمكلوهللاة ملكت نهجورف متل ةاوهّنلاةنام أن

 ربدلاف فورغملاب نهتوسكو نهةزر نلف كلذ ناعفاذاو فورعم فيك:دصعنالوارحلأ مشرف نءطولال
 نو فورعم ىف هنص+:الواد_حأ هشارف ٌئطاونالنأ ةأرملاىلءمب وز | قدح نمنأ لسو هيلع هللا ىلص

 ل .. || قحلا سماجلعبىامهسلاىهتدأ اذاهياعبحاووهامنا هلع وسكس اوقزرلا نماهل ب<ىذاا
 هذو>امامخوك ىفثاربملا 4 هس هيدل م ه 0 6 5 2 1 0 3 ١

 5 نم مس ماعم ىلصىنلال 7 ىعمت | مداعم وف 2 رعمات هتنضعماهك رود ريغهشأ 20 ااهكب رعد

 9 ورامتأك اذاوك اوسدح ]نم نهسعن ا نكع الن اودامعااداوك_ثرفنئطوتالنأ نماعهكةح

 هزيغاهسسفت هنأ صاتاطوأ اذاةأرملا يو زاتآ نيبق لسوهيلع هللا ىلههنلالوسر نعاس كلذ ىف

 اهؤاداناكف ض وع ريسغنم

 نافنيدلا فالي رغدلا ةسنظم

 هئاداىلاةتةئمطءةئرولا سوفن

 فمهلبرغرتاهعدةتىف ناكف

 ىلع ةلالدوأ ةماك,ءجح اذهلوا مادا

 ,تالوبوجولا ىف امهنيب ةي وسلا
 نارمالا هيف لذ سدا لاملك
 تاهناىبعلدنل ةلصاغلاوأب ءىف

 كلذكوهدعب تاربااقامهدحأ ناك

 ندلاه ست ةيصولافامهالكتاكَنا

 ثب راوملالهأ ماهسن اة هد نم
 اهنكلوامهنملك دعب ةريستعم

 اذاكلذاهعنمنمهلىذلا لم فورعملاب قز رلاوةوسكلا اهعنم نم هن ا هاوسا هعاج نم تنكمأ
 هيلعابج اواهلاةاهعنم هلاماهاباهعانع اهل عئامريغهنآمولعف ه1كلذ ناك اذاو فورعملا ىفهتصعىه
 مهناهتطعأ اماهحو زاهْمم ذخاف اهجو ز نما ذدنعاهسغنتدتفااذاا ما نييفكلذك كلذ ناك اذاو

 انيب ناك كلذك كلذ ناك ذاوحابم هلل ضع نعامتمذخ امدح اوه لبهنعى-مملضع نعكلذذ خاب

 ضعبساومهذتل نهولضءتالو هلوقب نلضاعلا نمهانثتساىذإاىلاعتو كرامت هللاءانثتساىف لخاد هنا

 ةشحاش نيتاءنآالا هلوق لاق نمل اوةداسف نيم نال ذ هداذا دنس كا نيتاءنأالا ند وع أ

 ىدتغتل لضعلاامآو انز ىهىئلاةش> اغلا, أ نه ىلعىلا_عنهللا قد انالدودنلاب حو سنم ةندمم
 هيلعتْزْسنىهاذا اهاعهقيدضتواهابا هإضعاك اهحوزل قف هضعبد وأاهان اع حوزلا نمةارأا

 نأاونمآنيذلا بأمل لحالوت,. الا ىنعفرخ الا كح لطبد امهدح أ كح سدلو هل قدمنم ىدتفتل
 نهوميت ١ امضعبباوءهذدل فورعملاب نهتوسكو نهقْزز نهوعن ونلءاوةيضتف عءاسناول ضعت
 ةنيبموك!نولع بحاهف مل فال_تو هكا ععاذب وأانرنمةش>حاشب نيتاءتآالا مح: اقدص نم

 قناصقنلا لسدئثلاملا نم ند نا فاد ص نم نه ديوس أمضعس اوهذتل نماعقءضتل أ و نهلضعذ يحل لست هم ,رهاط
 ثرالا فاكةدصولا بادحأ ءامصنا

 لاقرث هلع قبب لافنبدلا الخ
 مهب نوردنال ىواننأو قاب
 مهيأ ءاقبلاونأ لاق اعنا نرقأ

 تيد دقا منا ىئعععانلا 2 ةنيمم مهضعبأ ارهفةندمم هلوق ةءارق قءارقلا تفل ةءاو هل مكن «نيدتفا

 امهوتشح افا نا سانلل ةنببةرهاطا ملا ىبسعمءابلا ارسك,ةنيبم مهضعب هأر قو تروطأو تنلعأو وك-]
 نالباوصلاهنءارق قبيصف ْىراقلا ًارقام.ّمد ًابف مالسالاراصمأ ةءارق ىف ناتضيغتسمنان ءارق
 الف ترهظطاهاناام>اصراهطايفترهط ااذاوة ف ةرهاط ىهفاهحاصاهرهطأ اذا ةشحافلا

 _ هبز 2.4 ع 11 3-72 د م

 نمتوك: الن رب اانملوق ادب علالاعذ نم امنالاظغل لمعلا نع ةعاعمىهوتو ردتب بصذ عضومف هل اودهربيسح نرد اوادلدءم

 مالك ادهنو رم همغملا لاق دش ١ مهمأ ةعش لكن م نءزخنل اود هدا ١ ردد فدل اشم هل |وءغم مهيأ تاكوةف :رعاأ ىبسعك َت روكت ليت واق 1 لاعف ا

 0 كام رطبعيب ىصو ١ نمناى نعد صون /نممأ مهنمىصوأ نمأ نونوعنذلا 5 انبأو كساب [نموك-ل عغن أن منو ردن الك | ةمصولا

 7 فرعا اب ءرج الاباون لعجواءندلا ض رع ميلع رذوفةمصولا رت نع ىود>رمضحأ واعشن وكلب رد وهف ةصوءاضماب ةرخ“ الا باوثل

 باونوىءقالادعبالا ةَمقلا فوهفنافهناالاةروصلا فايد رقال_باعناك ناوايندلا ضرعنالرمالاةّةةحىلااب اهذامندلا ضرع نم
 عقرب تآ لاس ةن+ا هيب أن مةحرد عفرأ ناكن ا نيالا نا سامع ن !نءل قو ىندالا سرقالا دقق ىفوهفىاب هناالاال[ناكتاوةرتخ < الا
 فرعي الامهدج أ نالا«فنيم-!برق مم أايندلا نو ردتالثنامبلا هنبا عفر نأ لس هنبانمةحردمذرأ ناك ابالا كل ذكو عذريفهبل ادونأ



0 

 لكوولف تارب دقتلا كالئ بكى لا ىذت,تاللوعلا اوةمكح هدنعوهامىلءضئارغل اهنلاضرفذة ل دقو كاذيمارثك اذ هم:نلا ىف ةعافتنان ١
 نذلاو قاغنالاة هج نما.ندلا ف ضعبب مهضعب عافت اةرغبكدارملا ليقواهعضومرب ىف لاومالا متن تعد هوفمغلأ مل مهما اولعت لكلا كلذ
 لوةلاودضااب وهثريف كلذ لبق اذهتوع تاز او-دوص#ملا ليقو نبالا ىلار قتغبس بال اوأ هيلعب الا قغنب نأ ىلا جاتصس ئءالا نأ ى ردالفدنع
 اءاملاءنو كيف تامولعملا لكباهلع ناك هنن انااضرفكلذهتلا ضرف ىأدك ملاردصملا ماعم موتة غصاهما ىلع بص هللا نمةضد رفلوالاوه

 هنالنامزلاب نارتفالارايتعا نءعاختمانههتاك ليلا لاق ملصالا نس -الاوها- الا صايال |يكح رسافملاو ملاصملا نمث راوااةمسقىف

 نا مهل ل .ةفاوب#:ةمكحو املعاودهاشاملموقلانا هيوبيسلاةوميكح ميلعديالا ىلا لزالا نم«ذك-!ونامزلا تحت لوحندإا نعهزنمىلاعت
 تيسفلوالا ىلءوةطسا ول وأةطساو ريغب تءملايالصةمن روكا تااماّررا اولانأ ملعا وادهتافصل هذ هاو :ودوملز مىأ كلذك تاك هبا

 تالاصتالا فرشأ وهو لوصالاو عورغلادلاوثلا بارق لوالا ماس أ ةثالث هذهذ (0..2) ةيحوزلاوأ سنا اوهن روك, نأأمالاصتالا

 ٌئراَعلاارق امهماب ةءارعلاثب ركاز اف :دبم ىهوالا ةنيسالوة فسم ىهوالاةنسس ةرهاط نوكت 000 ولامدعل

 نهورشاعو هلوقبهؤانث لس ىنعن (فورعملابنهورمئاعو) هلوة ليوان فلوقلا و اباوص || مد دهلو ةقغشلاوتفلالاهياغلو
 كلذو ةمدا ملا هركست صام ىتعد فو رعملاب نهوب>اصوك ءاسنلاجرلا هيأ اوةلابو فو رعملاب مسقلإ| ف رشلاق واع درك ذإاىف
 ناسجاب نول نم ريدا نوملا سلع ن هل هؤاسنث ل هللا ض رذىلا نوةوةحءاداب نوك اسما مسهل ايهفدر اذهلوالقاملثمل ناثلا

 نهورسشاعو ىدسلا نع طامسا انث لاقلضغمزيدجأ انث لاق نيساانيدمح نص اك ْ لرءام فصن مك-!و هلو كلذو لوالا
 ةسيحاصملاىهو ه سمعا زمن هولا وهام او نيسحلا ندي لاقاذك نهوطلاخو لو قي فو رعملاب ندوأ مت ووصوت هل أود ىلاوكحا اور
 (اريثك اريخسسفهّنلا لعح و ايشاوهركش نأ ىسعف نهوه>رك ناف) هلوقلب وان ىفلوقلا و || وهوشلاثلا مسقلا لاوحأ نينمث
 ناك 3 وشنالو ةس رريغن منش وع ا امضعس اويهذتلءاسناواضعنال 0 رك دىلاعت كلذ ىبعت لل رتاكنا اوهلوق ىف ةلاكلا

 هللا لف نهوكسهذ نهوه -:ناملعلف نهو ؟هرك ناو فور عملاب نهورمثاعنكسلو نهمم قسنلااذهنسحأ افلا ثرود

 دعب نهملع كسفطع وأن نمور رب داو نماريثكاربخ هل كشمهرك ىلعن هانا كسك اسما فوكس ان ئدنلا خوالي ونال
 ع عون أنبا ع ىسدع نعم داءولأ انث لاق ورعنردمجت ٠ منا درح نهأا مكتهارك ا :

 هّنلا ىسعف لوقب اريثك اريثم.فهّنلا لعح وايش اوهركت نأ ىسغف نهوجهرك ناذ هلوذ ىفدهات

 نبانعلبش انث لاق ةف.ذحولأ انث لاقىنثملا ٠ٌمدص اريثكاريخةهاركلا ف لعجنأ
 نع طايسا ا لاق لضم دج ىنث لاقنيسملان يدش 0 هلثمدهاكت نعيد أ

 ىمع ىنث لاقى نأ ىنث لاقدعسن دم -مارص داولااريثك اريضمتقهللالعحو هلوقىفئدسلا ثيحلاج رلالضف ىلعة: الا ىف همن
 قزريف فاظعي ناريثكلااريخلاو اريك اريميفهنلا لع و سابعننانعمسنأ نعينأ ىنث لاق || فامت ةبطاخملا لبدس ىلع مهركذ
 لوق ىلع اريك اريخه.فهّنلالعحو هلوق فءاهلاواريثك اريسخ اهداوىف هللا لعح راهدإو لجرلا لق أ ةم.غلا ىلع نهرك ذو تاره
 نأ ىف نهوؤهرك ناف هدنعمالكلاىئعمناك ا وهركتردصمنعةءانك هانرك ذىذلا دهام || ءاوسةءاجلاو ةدحاولا كلذ نه
 هلال ع و ًايشاوهركست نأ ىسعف مالكسلا لب وان ناك لواريثك اريخ هيف هنلا لع وايش اوهركست || نييدلولا فق رفالونةلاو عسب رلاف
 َحدرأ ناو) هلوةلب وان فلولا ْق اه هحازئاج ناك اريثك اريخ هنوهرك-ت ىذلائشلاكلذفف نءالانيدالو . ىنالاور كذا

 هلوقبهؤانث لسىبسعي (ائيشهنماوزحانالفاراطنقنهادحا مدت اوي وز ناكم وز لادبتسا || عنب و١
 ةأماناحح م ةأ سها اك: نو :مّوملا هيأ عدرأ ناو يوزن اكمجوزلادنسا متدرأ ناو

 راطنةلاواراط:ةرهملا نمآهةل-ط نودي رئ ىلا متيطعأدق ولوقي نهادحا منت وامن :وقلطت
 1 1. هاظمالل 11113 1 1111 اظطشو سانام لل لاو الاقل

 ثاذاكذ نييثنالا ظ-لثم ل>رلا

 ب جوزلاوهو ىبسلا بجوملا ىف لعج
 دووةد>وزلا طظح فعط جوزلا ظح

 ثني و تنءلازيدالو نيالا نءاو
 هزال تنيلادإو هبنمح رك وءالا

 ىفاشلالاق هلمسمانههو ثربال
 ع رو اسس وو مسرب بسس بربس ا اسس سس 8 1 َك 2 0-6 -_

 لاملا ةقدحو أ لاقوكجاو زأ كرت امض ملوى اعت هلوقل.لدنهتحو زتوملادعب امتالهتجوزلسغحو زالز و
 مكحاو زأ كلرتامهلوة ناكل لةسجو زنكت لول هناب بيحأ و مهاوز أ ىلعالا هللا هؤطو هلل هتحو زتناكو لوهتحو ]تسلا امالز وال
 دق والف .كوهقفل ال اودأ ف نيداك ىلوأصيصخخل ان صصخااو زاحلاضراعتاذا وصصخخا امْزلاهو طو هل لال هنا عمتسو زتناكزل وأ 5
 ضو رغما عل اوذض ورغملاةا؛صلاباهلاغّتشادنعو تاضمر رامخو ساقتلاو ضيملانامزك ءطولاةمرح عمةمجو زلالوص> ةريثكر وصف مع
 داعف حلاصملا كل” نمئش قم ل توملادنع وهلا ملا نمهيفاسل لصالا فال ىلع اث ءطولا لحاضأو ةبمشلاب هطولا ا رابعا و
 نعلم_سدهنا هذعهنلا ىذر قد دصا اركب ىأ نعف ةلالك-!!اريسغت ىفاوغاتاوءثاقبب لول ابحوف حلاصمهيغق لسغل | لحام ةمرخسا لص ىلا
 ىكر رم نءوداولاودلاولا ال امةلذ15-]هنمءىربهلاو تاطيشلا نمو ىتذ اطدتتاك ناوهننانذاناودناك نافيأرسفلوقألاقفةلالكلا

 نمىلامح اذ م وةيلعليا ىلصلوسرلا نهتست 55 نالة:الثلوقب تاكو فةودلاىرخأ ة باو رىفهنعو طقف هلدلو الن م هل الكا اهزعهلبا



 انو و

 5 7 ١
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 ىنعتءداملوغ:اك ةلالكن ءدحلاثروام مهلوهنمودلاولاوداولا :مجريغ نم ةبارقلاهلالكتلا ل.ةوايرلاو ةفالخاو هل الكل ا!سفاموانثدلا

 ىفةلالك-ل!نالركك ىلأ لوةلاوقالا نم معا ارامذلاو ماهو س؛ةديعىانم نان ع 3-0 لذلك نعالكلملاة انف متثرو تفدررْغلا لاق

 اد«ىفالتىدىحونمالو نب هلالك نماها قرأ الثا ١ 5 ىمعالا لاق ءايعالا نمةوةلاباهذوهول زاكسا | ىبعع رددملصالا

 نوط ممنالليلك ١!نمىه لاقي نأ ل محي وةةرعضةلالك عورشلاو لوصالا ةبارق ىلا ةفاضالاب اهمالدإول'ىدل اولا ةهجريغ نم ةيارلل تريعتساف

 بونت أ ىلعا وبنأع :رلاكد# راك ن : ارباك عيدان بسن لاقأك ةماقتسالا ىلع بهذناماقةدالولاة بار 5فالخ سأ ارلاب لملك الاةط احا ناسنالاب

 ةء الا ءال ىف ىف م-ىاعت هناباو او كاد رع مج اهدلو هلس دل نال هؤرمانا ةلالكسلا ف عكتغي هلا لق ةروسلارخ ١ !ىلاق ىلا.عت هنافاضد أ او

 ةلزاك ثمملانوكيالن أ مزام فن ونالادو+ولا-نوثرب التاوالاوةوخالا نك هالوةلااك ثبملانوك ل ا-تاوالاوةوخالاث: روت
 تبدأ :رتلااذز_هوةلذاكلار 1 ذاهعبت ام 00 0( ةمدقتالات ان الاف نيدلاولاوداولا كرك دىلاععت هنااذن أ :اونيوبالادو-ولاح

 0 نمتلااكلان كك تأ ىذا
 1 0 اوصلا رهغليمىفلب وألا لهأفالتحا ئيذماسمف انر 5 ذد_ةوريثكللالاملا

 لععدت ةلالكتلا داو !اونيدلاولا

 هثرب ىذلا:ارماو ثرودال اعصو

 نكك ودالوالاو نيدلاولا ىوس نم
 ىأقدررْعلا تيب«لعل محي نأ

 نهومت [اع مك: نيد ]نهمالك متدرأ اذان ماورضنالفلوقي اًمشهنماوذحتا الون 0

 تاو هلو3 فدهاج ع نع هين لأ نب | نعئسع نع عم ماعولأ ان' لاقورعزيد# ٠ هرع اك

 رثك ناو ئمةٌقلطملا لام ا 0

 لوقلا 8 هلئمدهاعنع منى أنبانعليش انث لافتغيذحوبأ انث لاقىنثملا
 ٠.علب مامالا نعش ا مث ر وام

 1-0 َِ . 7 3 ا ودعا ا( كذذ_كايزم رك ذىلاعت لوي يسعي (انيبماست :اواناتهم هنود تان ا( هلوق لب 5
 5 3 س3 ع

 عهوهر 6 0 هالحتأب هنأ هل أسم 1 ار ادق تع انيمما 0 الط لوي انام نهر وهمنم نه هوعتلا 11

 امصو ل-ءد لو رتراوالثروم
 (ضعبىلا مجضعب ىضفأ دقو هنو د فبكو 5و هلوذلب وأن ىلوقلا قه مل طهنمهذخلأ نامايا

 نماقدص نم 0 هوعمتا آامهك-ئاسنن 0000 هح وى ىلعو هوذا فيكو هلوةبهؤا 0ك
 فك 1 ا 1 0 مكرم“ انف ضدي ضعى وااو منه يلا اديزاحلا مدرأ اذا
 تاةفرإ_وهرلع هلبا ىل_صىذ ا ال لجرلالوةرإك اظراغتلاو ريكسنلا ىنعمىفهناف ماهغتسالا ب رختمج رخ ناك تاو مالك اذدو

 الاى رمال رز ىنا هنلالوسرات .() لوم ولاهنان' تلال اءاضفالا املأ ود.ءولاوددهتلا ىنعم ىلع هيضار ريغان واذكواذك 0 من لتر نا دقاق
 رعاش سلال اقأك هلو ا

 داوال, دلاو هلس دل هنأ هيدا 0

 ٠ أ لاو ةلالك ل كر لاعو 2

 هنالعمعالو ىنأي 00 االك مود 0 ع رغلاىف عاسجلا عضوملا زله فا ةفالامب د عدلا ل11 |او داسعلانا كلذ ىعت

 تضرص رباجلوق هسنمو ٌتراوال
 0 و ا |اض ص

 و رهاط دعب ن ط أر نماهريس | دب د هليل 0

 تاعج اذاوةلال+ل اوةلالدلاكردصم عاجلا, ضعب لامك مب ينج ادنر نك وول 06 فيكومانعم كلذ ناك ذامالكسلا ل لد واذ

 3 ديجلاديع مرج كلذ :لاقنمرك ذ لب واتلا لهآ نمةعاج لاف كاذف انلقامو<و

 ىسارقنءنالفلاشن أك ةلذ ع ةرششابملاءاضقالا لاق سابعث' ان ءهلبأ دمع نع : رك نع مهاع نعنايغس نع قدما انث لاق دائقلا

 نآأروح وارق ىوذ نمكأ نع نامقس 3 لاقمداعوأ مث لاق راشد نب نت انئص ءاشداسم ىنك م رك هللا نعل

 دن ا يل 36 أريح 10 د.جنا اند ىكم هللا كلر عا نسب للا سح 0 عرم أع

 : ورع د 7 عاجاو هءاضفالالاق سايعنب نعى زملاهللادبعنن رك نع ع مصاعنع

 "نرسل ا عاوسملع 1 لاق مصاعربأ 6 لاق

 رى_هاك نع مدن ىلأثبان ءلمش | ع لاقةةيذحوأ 0 لاق ىئثملا مدع ءاسنلا ةعماكت

 ىمعتناك ثروملاوأ تراوال ةفص

 امه اك ةفاعفوةحاعهلدر لاقي

 ىلاعت هلوقو ق+اأىأ فيققلار

 نالامم>اهمف تروي ل>ر ذاك تاو

 لدا نو بت لكلا كر و اذو-ءامنوك نأ لاعذلاوءاطعلوقوهولوالا ) عسار ل (ررحنا) 5-00 (

 ةلالك هنوك ل>الئر وى هل ال و« فمنوك نأز و< و لجرةغ ص رونو ناكر بخ هنا ىلعوأ لاح ا ىلع ةللالك ب صتني وهنهتور وااوه

 لقةروك ذا اهو>ولا ل الكب صتني : وثراولا اوهذئنيحلجرلاق ثر وأ نملوعغمللا ين: 5 ل رارهر يانا

 ىدسعم ف نافزح ءاحاذا هناباوملاوةأ ىلا عن : مد ل>رلا نع ءىبكف نأ هلرلاق مة ماوأ ةلالكث رول ل جرن اك ناولاق هناىف بسلام

 فرشالريكذتلاب . مجرتلاواهاصلذوأ هإ_ص.اف تدنك ًاوأخأ هناك نملوق" :اضدأاههملا هدانسازأ ازاحودب هر ام مي ىلارع ريسفتلا دان سازاءدحاو

 مهل عسبت ءاسنااو او لصأأ ماكالا ف لاح رلا نالاما ىلو أ: الا فريك ذتلاودحوتلا لءلواضا ًازاجامهلصءلف تلق ناوبرقلل ثدنًأَملاب ”ضرا.«م
 ىلأىلاب سنام ه.!ءلدب ومالا نمت الاوخال انهه تدنالاوجالا نمدارملانأ ىلعاوءجأ ن , رمسغملا نا منسر تالا ل وأت اماو

 ىلءازه ينالا ىلعر كذإاهل_ضاغمري_ةنمسدسلاتحخالاو حالا نمى ام هنمدجاو كلف م نمت أ وأ خأ هلو ص اؤو لأن بدعسو



 ذم

 هيشأ نمد _>اوبملاو لجرلا ىلا دئاعربهضلافثراولجرلا نأوهو ىناثلا لاةحالا عار ةومسشم ثور ءلجرلان وهو لوالا لاما
 ربك ااوناك ناف لاف ىئتالاورك ذلان يبت و - دقفريرذقلا ىلءتحالاوأ خالا نمدحاولوأ هل سدسلا تلفاذا كناللوالا لثم ىئعملاو تحن و
 هللا ل قذر وسلارخ آى لاق هناهنا ب اذ_هىلا عاجالا دن دةوثللا ىلعدادزب الاوناك ام غبك يمين نأ نيبفثلشلا ىفءاكرسش موف كلذ نم
 عام جالا و_:ءثاثل اودارغثالا دنع سدسلا تاوخالاوةوخال] تنثانههولاملا لك ةودخاللو نيثلثلا يتخلل ثدثاوتل : اكل ىو
 فا.دالا مهو مالا نمتاوحالاو هوحئالااذههداراا فة. الاكل: فتاوحخالاو ةومخالا نمدا رملاري_غانههتاومخالاوةوحخالا نءدارملا نأ لعف
 ىفاس نأ الاداولاودلاولا ادعن اة ماع تناك ناوتل : ك-!افتالعل ادالوأ مهوبالا نموأ نايعالا وهو مالاوبالا نمتاومالاو ةودخالا اجه

 مالكا قاسيلعلادلاتيملاىلاوأ تروملاهنارب دقت ىلع جرا دوعلاحلاوذ (ع.ع) وهوءيفريمذلاوايصومتمت نأ لءذا ىصوت
 فيكو ىدسلانع طابسا انث لاق لضفملانيدجأ انث لاقنيسملاى دع انيثص هلثم ؛ ةنر ولارارضوانراو ل>رل'ناكتن اىأ
 متمنذأو) هوقلب وان فلوقلا ف ةعماجلا تعب ضعبيلا ضع ىطفأ دقو هنوذخان راب ىصول ناب
 0 ا ..ع ع هصاخمدمع ولاه[ ا .
 ن- مكس أ ىلع هنمتررقأ اع مك-:مرارقاود_ععنموك غن !ىلع نول هبت قثوامىا (اظيلغاقاثيم 0 | ا 9 4 9 0

 لاقي ناانغلباعف اعدق حاكنلا نيالا رعى ناكو ناس> اب نوحي رستوأ فو رعع نوك اسم' || د هلل هجو "ممتع تاربملا عطقو
 دير انك لاكذاع منن رمش ايمص ناسحاب ن-رسنلوأ فورعملاب نكس:ل كاع هللا عم اذلإ هريغ ىلع هلناكىذلانسدلاناير غي

 ىلع ءاسنال هذ اىذلا ظدلغلا فاثملاو اظل غافاث.ممك_:منذدنأو هلوقةدانق نعدعس انث لاق سخن عب ايش عد وأهافو:سادق

 ك.اءهللا مه اكن ادنع ني -طاد_وعىفناك دوو ناسحاب م رستوأ فورعع 4 0 لاحرلا كِل ذلك لاغنمب ا شثىرتثد وأ

 هؤانث ل>هللا ىنعىذلا ناثرملاف لب واتلا له فاتشاو ناسحاب ن-رسنلوأ فو رعع كسل (| ءاذعلالاقةثرولا ىلا لالا لصءالثل

 لاقنمرك ذ ناس>ارحي رستوأ فور عع لاسماوه مهضعب لا ةذاظلغاف ثيم كن منذخأ و هلو#: || امردة قراني نأ ناسأالاب ىلوالا

 نذدءاو هلوةف ول امك لاق مسهاربا نب ب وعد سد كلذ هحدصو لعح مث فل نمو فاح

 نو-نئيردرمم انث لاتىنالا نممص ناس-اببرستوأ فر رع لا سمالافاظيلغافاةمموكنم (إ ةلقلاملا ف ناك ناف كلذ بس
 لاق فاز رلادبعانر يأ لات ىح نب نسحلا انثاص هلثم كاصضلا نعريب ونعمه انث لاق [] ناكناو صوب ملةرثك ةثر ولا فو

 ىلعءاسنلل ىلا _عتو كرابت هنلاذحخ امو هلافاظيلغافةيموك_:منذخأو هلوق ىفةداتق نعرمعمانرمخأ || ةلادعلا نوناق ىلءىصوأ سكعلاب
 انثدص 0 دنعذخو كاذناك ا 0 ا ا فو رعت لاسماف لا رلا |] سادت انتم

 مانام 7 00 ادسلا نع 06 2 لاف ل ذظغمئدجأ اني 00 رئابكلا نمةمصولافرارضالا نأ

 نذخأو هوقىفةدا23 نعد عس مع لاق ىلعالا دمع ا لاق ىلع نب ورع يد تاسحاب 0 5 5 . 4

 ناسحاب مي رستوأ فورعع كاسماءاسنلل هنلاذس أ ىذلا اظ.اغلا قاثمملا لاق اظل غاقاشمم نم 0 9 2 ّ 0
 . ك4 كَ 1 3 8 مع. لحرلا نإ /سوهسعهلل

 انيادص ناسحابنحرسنلو فو رعج نكس! لعمت نهاكن دن :نيلسملاة دع تناكو أ 0 3 3 لع
 نذخأو هلوق ىف نب ريس نيدو نس !نعىلذواارك 6 لاقةستةوأ 1 لاق ىلع ن'و رم 3 1 0-7 5 3 3 .

 00 000 00 الار تاتا م ستوأ قو مع 'لابمالاق لك اي. دوه. ]| رس ممول ىاعو حو
 7-1 - 3 0 2 2 8 ل .رلا ناو راذل لح دمف هإسع

 ثائع ىسعنعممداءوأ انث لاقورعْزدجم *مدع كلذلاتنمرك ذ م رفلا امل متسار] © ا
 0 نعم 4 تا 23 نر رغل مل | ةزس نيعبسراناا له لمعب لمعيل

 ٠ مير نهحورفا م لّه-١ىبلا حاك_ذلاةملكل اق ااظءلغاقاث ميكن منزح او ده احم نع هدم ىنأ
 0 ا ا اثم سدادها صنع يضم || ل وسع وول
 ىنملا هللا نمةيصوةندلا نءهئاريم هنلا مطقدنلا هضرن اناريم عطق نمهنعوةنجلا ل ديف
 دالوالاب هلا نم ةمصووأ ثاثلا ىلعهنداب زبهنوداف ثلثا اوهوهللا نمة.سصوراضد الى راضملوعسغم هنا ىلعوأ دك ومارد ملا ىلع بدأ

 ديعولادك 1مم ىنالامدبعولا نمهيفو ةيوقعلاب هلجاعبالرئالانعرمل-ل دعو أ هتيصو فراج نع ماعهتلارةيصولا ف «فارساب ةلاع مهعدبالن أ
 ”ارسشلا ىهواهزيغو ثد راوملاواباصولاوىناترلا ماكحأ نمةروسلا فرك ذامع جى اةراشاود رهللادودح ك1 :لاقف ب.هرتلاو ب غرتلاب
 دااولا نأ 5 اهريغ فو فلاك-لاهذهىف ماعدا صعب نموهنلا عطب نمو هلوقو ق< هس لامىلااهاطذة: واهز واقي نآ فاكمالز وحيالوتلا
 الج نيدلانو هللخدب لةامناو رومالا عرج ىفهتيصعمنمهعنم:دوصةمنوك» وىتغل.ةرذحا لوي مث صوصخ مآ ىف هيدؤإ وهدلو ىلع لبق

 ذةندح مزاب ناك ف هلامد ص ريغىلعا,رحام الار او تان نيتغصانوك تأرو حالو لالا ىلءادلا و نيدإ خ بصتتاو هاذعمو نم ظغل ىلع
 لا .ادودح عسب ىىئدعتلا' نأ كل ذو هدول وناسغقلادع و عطقلا ىلعل ١ الاةلزيعملا تلاقأ مف وهادإ - راهف مه نب داع لاةء نأ

 بو حج :



 :رحالانالو نام د#ةنىأ ىدعتدارملا نان لا كلذواهعيمنايتالاوهاهيفىدعتلاوت.بوحلاوة,ئارصتلاوةيدوهملا لرش دودسنمنالا
 نمانل عنامىافتب وتلامدعب 0 دنع طو رش مْكْلذ نأ نم سهأ ؟بدحأ ود ردا ااا وكذ ثد را 200 روك 5

 صعب نمو ىأ ظغلل اذه نماهؤ انثتسا 12 ىصداعملا عليج نال ارذاك-لاب ةصوصختا هاعلب الاثاب و وفعلا مدع :وهورخااط رمش هش دب رب نأ

 ة.نارص:لاوةبدوهيلا نيب عسجلاةلاكقس ا نممت رك ذاك ىلةعللدهص مام هنمعب ري معأ رذاكلاقيىفالا قةت:ال كل ذواذك ىفواذك ىفهللا

 اضي اهدورح دعت و هلوق نمدارانأك واف ىماعملل العاو هنوكدمغب هلوسر وهللا ص« نمو هلوةنارفاكلابةدوصغتي الانوكدكوبامو

 هدو ىلعالا م .وكداةنءاوه ىدعتلان مدارملا علف د راوملا : ود-ىثىدعءتلاوهدا اراانأ مسن و رغكللا ىلع هل ج بح وف راركستلا مزال كلذ

 باب قنويلع ان.لغتلا نأهيفوظنلا جوتن الا ةثحاغلانيتايك اللاو اول مع هوقهدارع معأدللا ورغكللاه:ممزلبوناوصلاو ةمكلا
 لكى زارتحالاو اضن الاول دعلا ىلع (ع.م) عرشلارادمنأ هيفوةمدقتملات اب الاف هير ومأملا نه.لا ناسحالاة لج نمةشحافلا

 راشبنب دمت اند هلقمدها نع مدن ىنأنءانعليش انث لافةغيذحوتأ انث لاق ىنثمل
 مك-:منذخأ 0: هلوت فدهاحت نعى كلا مشاه ىلأ نع تايفس انث لاق دعس نب ىبحت انث لاق

 بعكيب دج نعةستع انت لاقماكح انث لاقدجنا انثمص تعكن هلوةلاقاظءلغاقاث م
 ادله دما حرص حاكذلا تكءامدق مهل وت وه لاقل لغاقا ثم كسنمنذحأو ىطظرقلا

 جاكدنلاةماك لاقاط لغافاث .م :منذخ ا ودها ت نع سطفالا لاس نع نأ. .ةدس انث لاق رجعت وبا

 قاث.ملالاق اظيلغاتاثمهكنمنذخأ و هلوة فدي زنب لاق لاق بهو ثب اني أل اق سن و 0

 سطفالاملاس ىنث لاقنايغس ان لاق ديعس زنى انث :لاقىلهثيورع اندع حاكذلا
 لول وب نوح( لاهو بتم هلوق حاكنل املك لاق افلغاقا: موك :منذحأو ده اح نع

 كلذلاف نمركذ هنئاتماكب نوجورف متالكساو هنلاةناماب نهوع ذحنأ ل_سوهيلعهتلاىب ص ىنلا
 الاف اظل غافاث ممكن ءنذحنأو ةمركعو رباجن عل ئارسانع ىلأ ان لاق عكونبإ انئص

 نبا انث لاقق دا انث لاقىنألا نشط هنا: ماك نهج ورف مال -او هللا ةناماب نهؤتذخأ
 هللا ةناماب نهوع ذأ ظيلغاا قاثدملاو اظيلغاف ام مهم .نمنذخأ وعد رلا نعد بأ نعرةعج لأ
 قاثءملالاقنملوق كلذ لد واتبلاوقالاهذهلوأو رفعج وب لاق «هنلا ةماكب نهج ورذ مالك او

 اهك اسما ىلع دهع نم حاكذلاةد_ةعدنءاهحوز ىلعةأرمللذخ موه دهن الاهذهىف هب ىنعىذلا
 دةومماسن ىفلاجرلا ىدوأ كلذب هوان" لجان الل  رلاهب رقاف ناس>اب اهي رستو أ فو ردع
 مكس أ هن الاهذ ا هك ىففللتدشاو عضوملا اذهيىف هنداعا نعىنغأ اع لبق ىطماسعف فاشرملا نعمان
 ىهنوك-:ناالااهقالط دارأ اذااهأن أس ئدذخأ لجرالرئاج ريغو مكحت مهضعب لاف خو نم مأ
 ةدبرملاىهتناك لاا هتماهان أ ا# ئدذدخأ هلزئاح ريغو :مكحم ىهنورخ 7 لاقو قالطلاةدي رملا
 املأ لاق ىمومئي دهام شاص ىيزملاهللاد عنب ركره:ءلوقلا اذه ىكح نو وهوأ نالطال

 نذحنأو اللاق اميشاهنمذ ارأةعاتلا نعارك تلاسلافاذهملا بأ نةيقع انث لاقدعدلا دبع
 ناالا|'يشنهوغبت 1امتاوذحانالو هلوق اهخسنةحتوسنمىهنو رخ 1 لاقو اظيلغ اهاثرم مكسنم
 دب زثبالاقلاق بهون اانربأ لاق سنو ئندص كلذلافنمركذ هتلادود-اسمةنالا اها
 دعب صخر لاقاظ.لغاقاثس <_:منذخأو هلوىلا جوز تاكم جي وزلادبتسا متدرأ تاوهلوةف
 م-ممسيسسلا

 ذل 1 ارفالاوطد رغما اىفرط نم بأي

 نها ناس>الاريسصب نأ عشا

 ىلا تاغل هيفو ىتلا عج ىذللاو

 امهئاك ةقاوللاوىاوالاوةزههلاب

 نمت ايلاف ذح دقو عجلااعج
 نيدءاللا ةزمه لهس دقو ةعد رالا

 ةروسكم اهنوكل ءايلاو ةرمهلا

 نم نسسنن ىذالاو سضشرو ةءارقل

 ةنك اسءاسىدلل !لاغب دقو ض.حلا

 لاقي دقو زمه ريغ نم فىلالا لعب

 دقواعمءالاوءاحلا ىدع ءاوالا

 نثالاق تائاللاك تاذالا لاعب

 ناو_لانموىتلا ناوي اريسغ
 لعج ئلا هكا اومأ هلوةك ىذللا
 5. ًالاوذهىق لاهو اما.ق 8 هيا

 ناويحلاريغ نم علان ال كفاللاو

 فالعد_.>اولائشلا لمس هلمدس

 تافصو صاودع هريغ نع ريم

 ىرغلا اذه ىتا نم برعلا نمو
 0 لا لا هك لا

 ةء وهشوةسض غوةيقطت ةبندبا!ىوقلانالةث>اغلاب لمعلا اذهصحخ نوم 21لاقانهه ىتزلاا هما ىلءاوعجأ و ةبف اعلاكر دعم حبلا

 هذهواهبشأ امو قدسلا او طاوللاو نزلا ءاثلاداسفوهودكنو قدريغب ل:ملاة بن كااداسفواهلاثماو ة_عدسيلاورغكال ىلوالاداسفو

 مكنمةعب رأن ملءاودهكن-افلاوق أ تابيثلا وتاذ هواك اسن نموأ رئاردلان موأ ك-:اجوزنم مك-ئاسن نم ىب#عم و علا صخأ

 نأ هدعب نيتغيلمللاو م سوه لعدللا ىل_ههللالوسرن مة: سل|تضمى رهرلا لاق لا رنمىأ مكنم هل |وقبدارياو ىنزلا صالاط امم

 ديالو رثملا ىف ءاش .رلاكو أ دا صكملا ىف دو راك اهح .رفىفه- رف لخدأ هاند أ رمهأ اوك ارمسغمال ءةماودهشناودود+لا ىفءاسنلاةداهش قت

 أ ويب ف تاسوبختنهودل-توءبلا ىف نهوكسمافةهم_ُببالوةعتملاك لاعلءاكت عمالو ضيطاك ىذ رع ىنععالع رقلا,فصولانمكلذ عم

 هذه نعةودنم حاكم. ذلا ىفيكسلامأ هللا فغخامأامتيبحتا م أامهلا ول اوثدامهوتع وذامهوذ اقطولملاوامث اللا وأ ةبنازلاو ىفازل ا ىنعي جنم



5000007 00 

 1 مامالا ىلا عقرب اههودد هين امهرس ىلعاو رثع يذلا دوه. لا بطوحخوأ مذلاو يبون اوعطق افا .معاوضرع فلاح ا ريغوامملهأوأبان ناف
 لوزا ىفةمدقمة نال نأ نسما نعف ندب الا ىفافزلءالعلل نأ لعاو « مامالا ىلع ضرعل !نعاوضر عاف مامالا ىلا عفرلا لبق بانت نافدحاو

بدارملا ىدلا لاقو نهلاو-أ نيتي نأىلاتوربلا ف ءاسنلا هلا ساي اورمأ مثالوأ ني.نازلاءاذياب اورمأ
نلاولاجرلان مركبلاة ب الاهذه

 ءاس

 امهدحو نيطئ الل ىف ةناثلاو تلا نوصلخ نأ الا توملا ىلا سدخااهر-وتاقاع لا ىفىوالاةئ”الان اسم لأ نعوبنثلا ىلوالاة < الابو
مك-!اح رنم ىأمكدنم غلو ناذال اريك ذب كلذ ىل ل لدلاو لعغلاو لولا, ىذالا

 : الذذ:ًرملاو لجرلا نم ىزلاامأو يسن متعب رآ هلوذ فاك 

اولائشلارارك:الوتاب الا نمئ حن مزمل الا ذه ىلءو مترلا نصا فودا+ار كبل اىفهدحو روغل هروسف
 نب:صدحاولاعضوملا فدح

 عما مهكسع مدعو ةدلالا هذ مهنمدحأ كيس ة:لو ةطاوللاماك-[ىفاوغاتحخاةباعصلا ناب ودحأ هبرة مل طوق هناب ملسم فلوق | زو

 رباجدي سلب وان طابت: انا
 ةفرعم ةياصقلا بولاطم ناك .اضوأو

 فسيلو كلذتمكو ىطوالاد>

 تاينثالاو ىفلايهلعةلالد ةنئآلا

 لوق كلذ ىف نا اوداابلاوقالال 9 رع ون لاقوي ثا: هذهتذ- ف لاق هيتدتفااعن امهلع حانح |

 رودنري ةنماهقالط دار اذااهان اغئفذدأ ل>رالزئاحريغوة نو سنمريغت هك اما لاق نم

 ىئاني: دةام ىلع ماكحالا نمدفال_ ىنئام ماكحالا نم سانا ناكل ذو اه تنتاةس رالواهتمناك

 دودحامةيالأ تطحن ناف هلوق مك ىفأ حج ورتاكم جي وزلادبتسامتدرأ ناو هلوة ىف سداوانب كر ئاس
 ناكمحو زلادبتسا تدرأ ناو هلوةب لجرلا ىلع هللا مرح ىذلانالهي زدتفا اعف امهماع حانحالف وتلا روه+ ودعنا لصيالءاذيالا قاطمو
 انرلا فنيشي؟الا نا ىلع نم رسفملا
 وهو هقالط ةدبرملاىهتناك اذاوهف هىتدتفااىفامهاعحانحالف هلوغ.اممهزدنأ هل حاباىذلا 0 :وسنم اهمماو
 مك ىف: نيتي الاى دهم ىفس دلو عضوملااذهريغفانرك ذدقىتلا ىفاعملاضءبب هراك 4 ثماضلان هذاك نع هاد

 هقارف ىلع هتط ع امدح ةعاتخملا ب ونزل سدل هنا نم ىئزملا هللا دب ثم رككهلاقامامأ واهل مماستل بدع كلذا ديرثوكلذل بركمملعل زن ةمحعالا ةمشوسنماهئابىرخاللو ضان ئابامهادحال كي ناز ص /كلذك كذاك اذاو ىرخالا | ا دهيلح هللىلسءتنا ىنن ناك
 ملسوهيلغ هلا ىلص هنلالوسر نعربجللاةهءلباوصب سلق هراكلاوهوةقرغلاةبلاطلا ىهتناكاذااهابا || تالدك ىف مول تاذ يلع لزتاف وجو
 َر ونلا ناكوهقارقثءلط تااهق رافو هّث-و زىلا قاس ناك امذدناب سارع نب سد نب ثنا رمأ هناي دعنى عاودت لاه هنعى ها
 هنافلسدةامالاءاسنلا نموت واب 1 عكساماوعيكشنالو ) ىلاعت هلوق لي وان فلولا ع اهلبقنه || ركبلاب ركيلا السم نهلدتلا لعح
 لئالح ىلع نوفاختاوناك موقفتاؤن ةين الاه هنارك ذدق (اليبسءاسو انةموةشحاف ناك || علا, ىئلاوتتس قر هنا
 فلس ناك اسعمهلاغعو نماعماقملا مولع ىلاعتو راسب هللا مرذ كلذ ىلع مهو مالسالا ءاف م ماب رمال لاو ةئامدلح
 «تيفهوعاط اومهمالستاىف هللا اوعتامهناهيمهذح اون مل كلذ لعف نم مهكرس و متلهاجف منع || نرغب ودلع 00 ل ارث

 نبا انث لاقدارم ان لاقىرخناهتلاد_,ءنيدمم تدع كاذفتيوروقارابخالرك ذا هذهذا ل.ةو طقف محرم بشلاو
 نيباوعمجت ناو فل_سدقامالا ءاسألا نمو ب مكناما ودك: الوهتيا لزناف لاق نيس ةخالا نيد 1 ١ عج اوبالاةأسماالامرعامنو مرة .لهاجلا لهأ ناك لاق سابع انعةمركعنعو رو ةذيب# داخلة اي ةمش يدم

 اوصكنتالو هلوقفةداتةنعدرعس انث لاقىلعالادبع 15 لاقراش نيدمت اسامح نيتمئالا
 فلخ ناكل حرلا ناالاهّنلا مرحام نومرح ةيله الا لهأ ناك لاقي ؟الاءاسنلا نمو اب 1 عكسنام
 دقامالا ءاسلا نم اب "1 مكتناماو سكننالوهنلا لاق مث نف نيستحخالا نيب ن وعم وهيبأ هل لح ىلع

 امأو اهةالط دب رملاوهناك اذااتماهان أ ام ذح ا اًميش هنماوذح اب الفاراطنق ند ادا مدت اوجوز ظ

 ةد انا ةفنح ىلأ بادكأ نعو

 ثدد1 اود دكا, تدعسأ رخل

 دالة باو ياحلاة ا َخ وسم

 د درع تل لا فلاقو مسعرلا لئالم تحسن
 فلس ةئسلاو باك! ايامولعمهنوك-لدحلارك ذ رتب نابةسحنو نمت: آلا توكتالن از ئاا نمفاشكملا

 ناهلسوتأا يشل لاو لاجرال ضرعتلاو نوربلانمجيورخلا ببس ن بلع ىرحاملثمنعنولةنايص ندد نأ دعب نهك اسماي صوب و
 هنلالعح نأ دب اعىلادود#توءبلا ف نهك اسماناىلعلدنةد الانا كلذوثد دجلاىفالوتي الاف نلا لصد لهنا نخسلا لماعم 6 ىاطالا
 كلتلاناببثيدحلااذهراص دب ودلك ركمااو مدرب بيثلا ىنعاوذخ مل_-وهيلع هللا ىل-دلاقا ل ةالم ناك ىل..سلا كلذ نا متالمدس نول

 لاقف لوبقلا مدعانيق تلا نعوةب وتلا لوبقل نيةدقسملا نعريخأ ثميلع ىلا عت هتلاودلجلاة. آمومعلاصطختاضنأ راصو هلاضحانال ةيناالا
 هنلاىدءنملكب رسغم ارثك ؟لاقةلاه ءوسا نولمعب نيذال مذلا هك رثب قك- ذاب وجوالمركلاودعولا بوجوةبجاوهنلا ىلع ةيوتلاامنا
 ملعال هناكف باو اوبا.ةعلاب للعلا نمدعمام لمعت ل ث يح هنالنيلهالانمن روك آتأهللايذوءأىموملافاذهلوةلاهح لعفو لهاحوهف
 ٠ « ةيصعما موكب الها وكب تأدارملا لدقو ةيصعملابإةعب لهام هنادارملا لف وةلاهج ةبصعمأ مان ملسعلا عمةيصعملان وكن ريسغتلااذهم وهل



 م لعبال تاكا و راوعل اهّميد و ىلع قوهسلا صد وماانا ىلعان مج اذهل وهتيصعمأ مم وكن لعلا ليصخ نم انكقمنوك ها

 مى هنالراوعلا قسا ال ىهاسا اوأمتانلا لا و ةمصعم وان ذةيد وهل ان روك ملعلا ليصت ند نك: هنال ةمصعم

 هه.

 |الو هلوقىفةم ركع نعي رحنا نع باتت ىف لاقنيسملا انث لافمساقلا امدح فاس
 دمع مأ ىلع فلحت تلسالا نب سيق أى هنن الزتاف فاسدقامالاءاسنلا نم واي عاكسناما كس
 ىزعل ادب, عن ةحطط ىبأ تنب ىلع فا ناكو فلن نب دوسالا فو هيب تاسالا تحت تناك ةرعط تند
 دةعتناكو دسأ نب ىلطملا نيدوسالا تنب ةمحان ىف وفلخ مب ادنعتناكو رادلا ديعنب نام عنا

 اة خدش اةكملم ىلع فان ناك و ناب رد ودم ىف وةمآث ناوغصا ماع فلفت نفاد و

 تاقلاف ع رح نبا نعجاح ىنثلاقنيسملا ان؟لاقمسالا[سث مح رايس نب ناب رعبدأ دنع تناكو
 ىلاعت هنبالاق ةلسص ىهلاقهنبالل ع أ اهقلطن ىتساهارب الث ةأ رملا عكش لجرلا حاب ر أ نءاطعل
 توعكش ءاننالا ناك لاقفلسدتامالا هلوةامءاطعل تلق لاق ءاسنلا نم وان عكتناماوصكشت الو

 حلاصنبةيواعم ىنث لاقكاسنيهئادسبع انث لاقىتأملا م رع ةيلهاخلاف مهئاباءاسن

 لك لوقي ةبالاءاسنلا نم كاب 1 مكساماوعكستالو هلوق سابعنب ا نعةسحلط ىلأ نب "ىلع نع
 فلس ذقامالا هلوذ ىنعمففاتخاو مارح كيءاعىسهذ لدي ملوأ لحد كنباو ولأ اهو زنا ة؟سما
 كلذ ىد-غمنو رخآ لاقو عطقنماءانثنالا نموها اولاق وه وءدؤ فاس دقام نك .!هانعممهضعب لاّقذ

 زوالا ةدساغفلاهوحولا ىلءاو هكساك مه>اكسك ا وعكنتالو ىنعع كس ا 1حاكدناوعكشت الو
 ىهنودكني اوناك نيذلا هاب 5 حاكن نا ىب_هداليبس ءاسواةةمود ثحاف ناك هنا مالسسالاىفاهاثم
 ءاذتبا زوال اكن نمو :ءلها فكك. :.فلسدقامالاال.سءاسو اتق موة ثحاف ناك مهتيلهاج
 يلئاقلا لوقك ءاسنلا نم قاب 1 مكنام اوسيك-:ئالو هلوقاولاقوء#:ء يلو غعمهناف مالسالا ىف هلثم
 نورخ [لاقؤ تاعفام لغم الو تاك أك لك ان الو ىنعع تلك ام لك انالو تلعفام عمت الل>رلل
 مسه فاسد قامالا مهب ةدّهعناك زئاكاحاك_ذلاب ءاسنلا نمك قاب مكسن اماو عكست الو كلذ ىنعم
 نهتاك انناك اماو لئال_> مهل نكمل نمناللالح كل نوحاكسن نافوهدنعانزلا ودوم

 | نيااثريتسأ لاق سنو نيش دح كلذلافنمركذ اليبسءاسوات:ةموةشحاف كلذ نم ننمكستاب
 هناانزلا لاق ةبا الاف لسد قامالاءاسنلا نمك واب عن اماوغ ةلالو هلوق ىفدب ز نب لاق لاق بهو

 كغناودلاب كلذ ف لاوقالا وأو رذعج ون لاق تقملااذههدازفالدس ءاسواتةموةثحاف ناك
 فاسذدقامالا مكئابآ حاكسن ءاسنلا ماوي نن الو هانعمت روك تأ هن وان ىف ل وألا هأ هلاقام

 رقلا اذ نمدارما نا ىلعا اوعج اد ّةذ د رق نمنول ودد مهل اوةامأة .صعملا نإ: حب ماع هنالذو ادماعلا ىلعابحاو توك

 ؛.دوهملانو
 ملعل |نم نك هريغ عب

 نآلاف اولها اازهىلءةيوتلا تناك امل هناو سايقلا قد راطإ هلا فرعنا ناو الات حال ادن وكر الهنافدمعاملا ام اكبق هنوك

 ثلاط ناوناسنالار عةدمت الو بي رقت اوهام لكوت 1 ل-->الان الاب رقنامزل كلذناك اسءاوهلاوهأةند اعمو هناطلسل و زنوتوملا تامزر وذ لبةهب
 نرقلا ىو هنا هلاحاذ_هامو هيتوم ا لو رية ظل لك عفوت ناسنالانالو مدءلاك تناك سالاولزالا ف رطىلات سوق اذا

 ” م. هناك سر ةنامؤ ضعبنون وتب ىأ ضيعبتللوأ ةيصعملان مسي رقنامزن هني ونا دتبم لعب ىأ ةياغلاءادتنالاما بي رق
 ار, ة.م.سايوهفنامزلا (ع.م) اذهءازحن مرات ءزحىأ قفانلقاملاس رقانامز توملاةريض-نيدوةيصعملا
 ب مج يبس ينج رج جرو 0 ا ج72 1 زا ات 1203 25 21:1 1153577 ا كاز 7 0 قا ن3 ه5 172510900557222 7 1 رت ب رس الحم رومنس تت31

 نمىنمو

 دوو نيبأم ع“
 دنعب نمت: وهفالاو بت رقن
 رفح اذا بح هلوةىلاىرت 3

 ن الاثنت ىلا لاق توملا مهدحا

 تقولاوهراضتحالاتةونا نيبف

 ءاروام قيفةيوتلاهيفل بقتال ىذلا
 قص هلوق هإة مون رَعلا مح كلذ
 ةروق لبي هللانأ ل سوهسيلعهلا
 هلوةىف:دئاقلاو رغرعب مام ديعلا

 هلوقدغب مهلعهللا بودي كاوا
 مالعال والا ناهنبا ىلع ب وتلااما

 مور اهلومق هلبا ىلع بع هناي

 'قاشلاوناسحالاو لضغل او مركتلا
 دارملاوأ وئالذ لعفسس هناي رامخما
 .اهللعةناعالاوةم وتلا قرفوت لوالاب
 ايملعمتلا ناكو اهلوبق فاثلاب و
 .ءالبتسالتيصعملا كدب أ اغا هناي
 .هيلعةلاهجلاوبضغلاو ةوهسثلا

 ةيوت لوبقهسمركاىف بجيانبكح
 لاق بيز_ةنمِراناذا دعلا
 ةعوقووهتوملابرق نوةقحملا

 هئط ىلع بلغت ثع دئادشلاف
 .ةلاسفوغا اولا فاك توملا لوزن

 ججاومالا مطالت دتهو قلطلا
 ٠ در توطنماو نموكو ةيكاح فوات 0 ب6 تعتبر ع دعا عماتي تمزح ٠و يكونا يت ضب حت دن و كج جوج وح وعض 9791# ج29 كد هج يصوت >7 ب جت ا 6 ةيدج هالات تت حنا حصص تج ي رحوبج وو

 ةئباعمهوبق نم عئاملاااوهاغداأا رظاللاتمع قمأ وذل لوئقلا, لود تحتم وتلالنةيوتلالوبق نم عنعالتنيةسلاراسكن ا عم
حو ةزخ آلا لهال5ك د رورضدهللاب هّدفر ع مريصت ترك هلاوهأو هلاو- اةدهاشموتوملا ناظلس

 | هدف قسوذا هنعفماك:لا طةسذئث م

 | ولاكن اذعب ءامحأا آإ زاصممماالاثودهاش الةنءامقل لها نا اوهوو هرعاشإا]ثعانوه و رابحالا وءاخلالا د>-ىلا صالا ىضذأ و راشدلاإلا مامز

 : منع مذاب رورنذ هن وكر دعب وانو ورمذ معلا كاذن وك فيكةلعافلاد و>و ىلعا من رولدتسف ةماعلا لاوهأاضاأ نودهاش وأن اومأ

 ةعاطهعمزت الةناو 3 رك هنايءاعلةيصعملا لعهدة دق بناعملابيثلا هلالادو+ونىرو رضلاهلع مديعلان اكلذو فءاكتلاةكك كلذ

 ل ,كفاذه ىلعؤةتبل اىرورضل نيم وهن: ىرفالف از ه ىلعوهض.ةنزن وت هعمن وكب الىذلاوهىرظنلا معلااضنأ وهيثذ رض الودمغلا

 دعو | ضغب وهفدي رب امك وءاشداملعغي ىلاعت هناو قرغلا اذه ف عض تدثف فيلكستلا نماعنامىرورضل اوف ياك ةللابدوم ىرظنلا
 و ال اوبقمذود «رملاؤادودوس ل |ومقملا لعصف مالا بلعب نأهلو رخآ تقوى وتلال اوبق مدعنع ري هلدعب وتاف والا ضعب ىف 9 وتلا لبق و



 ىشَعو أ.ثد زيلاحهديبعل نيع دقو قدم صأو قدم هلوفوءاشد فيك كلم ىف فرصتي كل ١كلامهناهيف قف تلا لوفأو 1 5 لكس

 نيغبلا نيعونيقبلا لع بنام نيبال نان سمالا سك مل لهنا ضارتعا + اعد>ال_سلو ءازحلاراد ىقعلاو لمعلاراداندلا لع هنارمش دقو

 ساونيشلاىدو

 هلام متي ولاوذوسنيذإانيبةي وست تائيسلا

 نولمعب نيذلا ىلع نونوع نيذلا الو هلو: فطعمت هلايفانمنيةلانيعن وك وف.ءاك:الامفانمزمقملا مءتوكمألن أ دمعبب

ض> نالمهل هب ونالهناقر فكما ىلعاونامزمذلا نيد وتوملاةرم
 عرش الا ل تلو ,وملاةر

 يكهنا ىنعملاوأ هب وتلل بورضملاد+اامهنملك ةزواجنتوملاةريضح ىلا قوسملا كلذك.ف نيةلا ىلعةم وتلا هتتادقرقكلا ىلع ثئامملا نا اكسذ

علبقال ناعالاك] ذك توملانمررقلادنع لقت الوصاعملا نعي وثلا نأ
فرغكعلا ىلعاوتاماذار ةكلانادارملاوأ توملا نمبرقلاد

 وا

 مهل انددعأ كالو مهتنوت لبقتالةرخ الا ىفاوا

 رباغمفوطعملاةبدمعولات لاهةلاكال
 امهمكحنا تنثف ملالا باذعلا
 ةراشاكئاوأ تاب بيحأو دداو

 ١ هدضعب وزنر وك ذملا ب رقأىلا

 ىاسغلانمالوق عنشأ راغكلا نا

 اوئاعنءذإامه ىلوالا ةغئاطلا وأ
 ةرض-ىف اونا مث رفكلا ىلع

 نذلامهةناثلاو نوع ر فكن وم ا

 +بلعاولامورغكلا ىلع اوشاع

 اهجأأي هناصس هلوق الثم دورمتكا
 اونرت نأ كلل لحال اونمآ نذل
 فع و رسئانهه نءاه رك هاسنلا

 ةيلهاملا ف ءيلعاوناك اسع ىلا
 نم فون ءاسنلاءاذيا نم

 ءالبلا نم بو رضو باذعلا
 مكلللءال هلوةلوالا اونا كلذو
 امهدح أن الوق«فو اول نأ

 لحالىأ لاملاىلا دوعن ةئارولا

 نهونرت ىت> نهوكس نأ مل
 مكك اسمالتاهراكن هو نهلاومأ

 نومايعأىلا عجرتا ئاامهناثو
 أ ها هلول->رلاتاماذا اوناكو

 هب رافأض غب وأ اهرب نمعنبا ها
 تنرو لاقو اهيلع هيون لاف
 اهقدصأ ىذلالوال قاددلاالانادصر يغب اه-و زد ءاش ناقهريغ نمواهسغن نما مم ق- اراصف هلام روي هنأ سما

 نانئاك نيرمالاننيبدتل دعولا ىف مهماعهنلابو تر كئلواف هلوق ريظند.ءاولان دعى"

 ىفناك رثشمامرنكسل ناسف نولوالافراغك ةيناثل ةفئاطلا نك.!هيلعف وطعملل (3)
 ك2-لى95و 22222 22 523 تسلل

 الو هلوق هد نمءاسنل 'نم هلوذ نوكلف المدسءاسوا موش - اه ناك هنافة.اهاد [ىف معقل

 طقنملاءانةةسالا عع فاس دقامالا هلوق ل 55 و ردصملا ىنععك واب مكسنام 4 آوقن روك وا وهيك

 في.كو لئاق لاق ناف اليس ءاسواةةموةثحاف ناك هناذف فاسد قام نكلهعضومىف نسحب هنال
 ٌْ فمهلوقت رك ذنيذلا ناتملعدق و لد والا لهأ نم هلو5ت رك نمل اوةاعناوملوّعلا 00 روك

 نآاو ماما مهنا لا وعاب الا لثالب> حاكن نع ىسهنلا ىفةنآالا نجس ل اولاقاغا كلذ

 مالك فامتناك ذال زث_ةلارهاظل قذ اوأالب وال اوهكلذناانلق ناو هلل. مهحاكن وسكن

 انمنمناك امرئاس نود ءاب الا لئال- نعىبمنل!كلذ.دوصةملا ناك ولهناو مدآ ىبب ريغا برعلا
  نمك ذاب 1ك نما وعكس الو ليقل هنعهؤانت لجمنناىسمنب مالسالاف هلئمْئدتباامازح مما

 ْ الو لّةنالو مهريغلامومدا ىنبل نمنأك ذابرعاامالك ىف فو رعملاوهك لذ نال فاس دقامالاءاسنلا

 ىفامتونك اني اوناك ىتلا م.ئاب 1 عك !نمن ناك اماهف لحشدب هنافءاسنلا نم اب مكتاماو عك 7
 ىلاعت هلا ى-مم هاوس حاكن لكو ءاب الا لئالح حاكنة يب الاهذهبمالسالا ىف يبملع مرف وهتك ها
 فاسد قامالا هلوق ىنعمو مهكرمثىف هنو. اذتب ةءلهاجلا لد ناك امتمالسالاف هلثمءادتباهرك ذ
 / يلع مرحلا مكناب 1 حاكنك منم فاس ىذلا مكحاك_:نالوةيةثحاف ناك هنا ىضمدقامالا
 ١ امي رط سن ىأ الدسءاسواتةموةمصعملوقب ةشحاف كلك اذ ىع ر دعب مالسالا ىف هلثمءادتبا

 هولا وان ىف لولا ُُق انو ا ىلا اذملا نموك-:يلهاس ىف نولعفت منك اماعستمو

 تح'الاتانبو حالات اند ومكح الاخو كتاسع دك :اوخأ و كتان دوك-:اهمأ مكملعتم هرح)

 نمكر وعفا اهبناب رو مك-ئاسن تاهمأو ةءاضرلا نم عكست اودخأ وهج ذعض راف اللا كتاهمأو
 نمنيذلا م<-ئانبأ لئالسحو يلع حانجالف نممتل داونوكت ناف نممتلدفاللا مكئاسن

 ' هركدىلاعت كلذب ىنعي (ام>راروفغناك هنلانا فاس دقامالا نيةحخالا نيد اوعمحتن أو مكئالصأ
 ىلوقي سابعنبناكو «لع مالكلا ةلالدب ءاغنك |حاكسنلاركذ كرتفيتاهمأ حاكن يبلع ءرح
 ْ نب ل_.عمسانغشعالانع ىروثلانعةدئاز يأ نسا انث لاقس ركونأ هب انيثمع امكلذ

 مكساماوعكنن الو ةعباسلاو لاق فاسدقامالا نيت الانيباوعمدت ناو لب ىبس مكتاهمأ كملع | تءرحأرق ع عبس رهصلا نمو عبس بسنلا نم مرح لاق سابع نبا نع سابع نب !ىلومرع نعماجر

 ع

 1 وانا

 لاق نهوميت 1امضعباويهذتانهولضعتالوىناثلاع ونلا تلزنفأ ثنماهطعي لواهةادصذح ا ورخ (/ناسن ان ءاهجو زئ ءاشناو تبملا
 اوهنذ علتواهلاعهنمىدتغت ىت-اهماء مالا قضي واهعمةرمثعلاءىسفاهتقراغمدب ربوهتجو زهرك مهم لج رلا ناك نب رمةملارثك أ
 لهأ هلعفي ناك م ثاريملا نم ذأ ام ترملاةأ سال ذبتلتدارأوتءاش نمل وتلا نءاهعنم لرد ناب ثراوأل باطخ هنا ليهو كلذ نع
 و رث نأ ىلعافطعبدذلا ندوأضعت بارعا فاشك ل! فلاقةرةءلاةروسف صا جاوز ال وأ ةأرملا ل عن عءايلوالل ىهن هنا لبق رةلهاجلا

 نيتاثأالا هدعبانع ل هذو هإ.ةامىلارظن فا ثلا بحاصو :.1ءنهورشاعو هلوةوهو ص الا فطعل ىبنلا هنارهاطظلات لق ىننلادبك انلالو

 رمسكللابًارق نمواهوندد مهتعب رالا دو هشلاو أ اهنيب ىذلاو + ىل عت هللاامناوة ةيقل 'ىفاهل لعفالةشحاغلا نالف لاب أرق نمةنبم ةثجاغب
 ذأ نمل. فاذاسمءانشتسا هناملالضال ابابسأ نرمصاسلل سانلا نماريثكن اضأ نما هلوقكن ابسالابابسأ تراصنرهطو تنيبت اذا تالف



 [هنمذحأ ةثحاف هنأ صا ثداصأ اذا ل-رلا ناكو غلدلااهلا نأ اهجو زل لذ. تزاذاالاىدعتلارارض اهنسح نأ هل خالىأ لاملا

 معرن م نياثاقلاءالؤه نموةشحاغل ادوحودعالاجباو زالاوءاملوالات و. ىف نوهمس> نع اوم لضعلا نمءانثنسا لءتو اه-ىخأو اهملا قاسأم

 نور وذعم م مناف نهتهح نم ةرشعلاءوسنوكم نأ الاىأ قل اناةساك شو روشنلا ىهةثحافل !ليقودلخلاة ب انخوستم مكمل اذهنا

 قريحلا نوكي وقراها ىلا م ءيط ل.ءدقا:جهذاريثك اريخ ه.فهللا لعح وايشاوهركت ناىسعف نهقارفىف مت.غر و نهوّةهرك ناف ةققنلاو

 ثا ىفىلاعت هللا لع-امع رفنمتةراغمىف متبغرنا ىنعملا ىل.ةو رادلاو سرةلاوةأرلا ىف مودا مسوهيلع هللا ىلصلاق اهتم ىف نولل ريثك
 60 زخآ احو زدت و ةرمشعل د وزنمصلخت”ناراريثك ريس نهل ةقراشملا

 ليعع ا نعش عالا نعناس#س انث لاق لمؤم انت لاقراشينءا نيادض ءاسنلا نم واب

 رقم ع.يسرهصلان مو عبس بسنلا نممرح لاف سابع نبا نع سا .ءنب !ىلومرعنعءاجرنب
 هرم راشب با نص يكناعأ تكلمامالا ءاسنلا نمتانصحناو هلوقىلا وك ةاهمأ كله تمزح

 ن اىلومرعنع ءاحر نب ىلء عما نع سعالا نعنامقس م لاةىرهزلادجأوأ دك لاق ىرخأ؟

 ىلأنبانع نانقس اند لاقنجرلادبع انث لاقراشبننا انثمع هلثمسايعزتانعسامع
 نع بيبحنءعنايفس انث لاقنجرلادبع انث لافراشيزبا اًسنط هوب ىرهزلا نعستذ
 ةبإ الاكس اهمأ ماعتم هرحارهم عبس .واممسمل عابس 1 مرح لاه سا.ءنب | ن عري. دعس

 سابع نبا نعةءركع نعي رح نب لا« نع حلاصنب ىلع نع ىلأ انث لاق مكونا نص

 ف.ااكتلا نم عسارلاعو.ذااهنم قفوأ

 ناكمجو زلادتءامتدرأ ناو

 نهتراضمفنذأ امل هناكلذو بوز
 رارغخلام رع نيد ةثحاشبْنثأ اذا

 : لحرلا  اىورب ةسحافلاة لاحرمغىف

 مس ماب يوزمااىلالاماذا تاك مهنم
 ةشحافلابىلوالاهّد>و زعرىرخأ

 اممتمءادفالا ىلا اهئ ىح

 . ةأرملاج وزنىلا+_فرص لا هاطعأ

 ناطذقلاو «تعاوهفاهد رب ىلا 3 عمأوأرذ ع عي لان موا عبس بستلا نم هللا مم .رح لاق بان ومك_:اهمأ اءتمرح لاق

 نب ورم نءفرط٠نعرب رح انث لاقد- نبا اًادع 5: الكت اونو كباب رووك ءاسن
 مكح :انبووكتاهم 12 تمرح عيسرهصلا نمو عبس بسلا نم مرحلاقراصنالا وم ملاس

 مكنعط راىذالا 5 اهمارهصا!نمو تحالاتانب والات اب ومك:الاخ وكام وك.”اوخأ و

 نعمل دفاللا مكستاسن نم روح ىفقاللامك.ئاب رو مكئاسن تاهمأوةءاذرلان ءيكتاودنأو

 17 قاباعك-:اماوصكنت الو ذاع تكل مامالاءاسنلا نمتانص لاو لاق /هاباو فاسد قامالانيةححالا
 رباح ري_ءةتامردت ةب الا ءذسه ىف نوع رك نيد وىل عتهنلانها_5-ىاوال 'ءالؤه زكف ءاسناانم

 تاهمأىفالا كلذ ىفم_مندب فالح االّمالا عج عاج اب لاجرلا نمهيلع كل *هليا مرح نأ نه اكست

 اذاة اصلا نم نيمدٌع:ملا ضعب نيافالتا نهحاك:ىفناف نوجا و رَأ نملخد ُ ىاوللا اما

 لوحدلا نهم طو رمشثملا نم نه مأ تامهملا نمن هىل_هاهحو ز نما ملودخ لا لقةنالا تناك

 اهم ة أ سحاب وزن نم ىلع مارحوت اجلا نممهرخ امومه مدة تم لعل !لهأ عج ا نوماشب

 ةعلطد ةارملامااماقمالا نود ةسرلاف لوددلا طرشاولاةواهم لدي لو ا اهعك-ذ ىجلاهن آمان لحد

 قالل منئاسأ نم روح فقالا كباب رو وق ىفلوحندلا طرم نو <(نازاج ولواولاق م رختلاب

 قاوح ىلع ل يلدهيفو مظعلا لاملا

 لافر# نا ىور رهملا ىف ةالاغملا

 -,اساروهمىفاولاغت الأ ريزملاف
 باطخلاا ني اا تااقوذأ صا تءاّقف

 هذ هتلتو عنك تنوانمطعي هللا

 هعفأ سانلا لكر_علاقف ةناالا

 ل-؟< ركلذ نععجر ورع نم
 دراوراطنةلاءاّتيارك ذ لاقي نأ

 | ضرغلاوة-غلابملا لي ىلع
 ىألاحل اعضوموهوة_هدرلاال

 مازتلالاءاتيالا ىنعمو ثنت آد#:و
 ىدأ اوس+ اعد علا غوذوو

 وشنلانالءاوالمآاهسل !لاملا
 ذدنأ ل>ةحوزل لمق نم ناك نا

 ماهمتاهنوذح ا كل ادسغب هنا ته _ذعىسهتمءادنلا تقو عسسبلا نأاكعلاخول كل اهمغي هنأالا لا ملعب وزلا لمق نمناكن أ او علنا لام

 توجاراالا يدها فو ريب ىأ كلذد :© ته هنالهنمءىرب وهو هيهفذشي يبت س عاب ل_برلا لمس نأ وهو اناتمراك_نالاقن راعب

 ىاضناخلاعزنب لءقو انيحن دعقلثم هللوعغم هنا ىلع وأن يع اوني:هايىأ لاخلا عضومفردصموهو هتهبدمف «ف شوا امعكاخأ

 كالذس ال وعن هناك-ذ هدرتسان ةرها ا كإذاهل ضرفىلاعت هناانا مذخال اذهةيمست بسوان امم نويبصت ىأ رعذع لسقو نامي

 الطاب ىأاناتهم لوالالوعااراصا مم مذخأ اذافاهنمهذ_ارالناواهملارهملا كلذ ماستب ل فكس دقعلا دنع هناوأ انام نوكسح ف ضرغب

 قيس بلغالا فهجولا اذهىلءاعقاورمالا ذهن اك الف ىدتفىتحةثحاغب اهومرت و زلاقءلطت اودارأ اذاهسهما م ممداع نمناكوآ

 زهح و نم نام رهذ' ولام ىلع ضِمقو ةشحاش, تن دقاملاب رعشم هنا ثدح نما اذ ىف نعط لاملااذهذ آنا: ةرقملاب ونا ذ ىلع مالكسلا

 دور هيوزحخاب فيكولاقف امهم: مذدخالا نمسع مئاران مموطب فت ولك ايامنا هلوقك محن اوناتهلاٍباقعدارملا ر.ةدرخ آمحو نم ملطو



 ءاضغلاذا عاجلاهاًضفالاب دارملا ناىفاشلا بهذمبلاو ةددتة نباو باس زلاهراتداوىدسلاوذها<و ساعنبانءٌضعن ىلا مضفب ىضفأ:
 لوةوهواهعما< /ناوامم وان ءاضفالا ل .ةوعاسجلا دنع ةَعيقلا ىف صام ىنعملاازهوءاضغلا لات رخاذا تيضفأ لاَعي وةحاسلا
 بجتلا ضرعم درو مالك-لا ناب ىفاشلا بهذم رورهملاررقت ةحوعلاةولمنا نا ةةين ىأ بهذ م هقفاول وءارغلا هراتحخاو ىكلا

 لعب ارمسغمتوكي تادءالءاضفالا اضد ًاوووااد ركثالعا جاوهكلذوةدوملاوةغلالالوص>-ىفاس ر ةايبسءاضفالا اذه ناك اذا مث متيامنا وهو

 نأ بح اذه ىلع .:نادرخ الاىلا امهد> ؟لاعف أ نملعف لص ملاذا كالذكس را ةولل ناد روتر ءاتنالملا ماك الامل هله ىهتأ#

 لئاق ١ ]تاما عاج الا لعاب هناباو + اف هءنولونالم :اوءاضفالاَ .ة-2قابفاكد.اويف' 1 ىف عامطضالاو اا توك

 بحوفعاس+لاوأة وللا هناهانعمهمتشارقوءاضفالاق قد رهماررقت قلعدق عرشلااضد اوةواهلاادرس؟هريسغت لذ 'اهوعاجلاب ءاضفالا رم ريسفتب

 اهاثيم مك نمنذدخأو هلوقب رهملادادرتسسانم عنملادك ؟مترهملاررقتمدعكلذ ىطتقمو 2(. .م) ةول1نانامزلبقامىلا عوحرا

 ىلع عسي+لا عاج 'فواولاق ة 0 000 هلوه تامرهلا عسبجن م زا -عآتكامامال ا 0

 نم هلو5 ىف ُّط لانا ىلع ةلالدإانيدآت انس صحا و هلوق نم«سلو' موهاما |الذ 1 ءاتيس الا لا رلا ءاثث 3 0

 نم ىاللا| م-ئاسن نم روح ففاللاكبتابرو هو 5نمهيلوامنهرمتلثدىاللا كاس 3 1 ى 36 ا

 ىلاوالا انئاسن تاهمأ حا ن لالح لو#ب ناك هنانيمدّةملاضعبنعىورو انئاسنناهمأ نود 10
 راس نع نءر سَ تاو نمل دم نب 'لاقو .ةءاسالاباهحرس دسقف انث لاق راش ند# يمص كلذلاتنمركذ بئابرلاك> كلذف نهمكحنا 2 رهملاهتلذ. نأ ىلا اها اذا هنا مولعمو

 ةماعلا تا سامع

 ,تلقساوثي د#حلا فراش اهنلاو

 لحرف هنعهللا در ىلع ن 71 ناحل نعهداتكن ءديعس نعى عالا دبعو ى دع. دانا

 نب داسج انيئرص ةمدرلا !ةلزكسكىب هلاك اهم ورد ًااملحخد نأل بقاهقلطفةأ سما جوز

 دم ءسال> نءهداتف اد لاقدعس ام لاق عد رربديزب انث لاق ةدعسم

 نيدعسنع ةداتك انث لاقديعس ان لاقديز انث لاقدنج شاص ةييرلاةلزنع ىهلاق

 اذاو اهمأ ىلهتلخ نأه | ماريمذ خو اي تاما لوس تاك هنأ ثد اي ني دب ز اه رنع بينملا

 نع ةهدان نعديعس نب ىدع 1 لاقراش نءا ارااص لعفءاشتاف اههلحدي نأ لبقاهقلط

 جور نأ سارالفاهم ل دب نأ لبق هنأ سما للا قاط ط اذا لاق ثدي نب دب زر نع بدسملا نب دمعس

 نورخآ لاقوهللاةماك نو-ورف

 ظعب ءاضقأ سنس مه تدنن

 ظاغا ارهقصواطم انءلغاق اثممضعبىلا

 امون نب رشع همك اولاو رف هنود

 نييىركيامب فيكس ةباردق
 جبازتمالا اوداحتالا نم نيسح ولا

 ف.لاكتلا نم سماها عونلا
 لووزف كستاررلا ل
 نبا لاق كاب 1 مكسنام اوعيكنت

 ناك نب رسغملار وهج و سابع

 هللاتادها< نا دااخ نب ةمركع ىنربحخأ رح نبا لاق لاق حا ىن لاومءاقلا انثص اهمأ

 رغصجوبأ لاق اعيمجلوخدإا امم دب لب رأ مس: سن نم مروح ف ىلا 2 ,روو-:اسنتاهمأو

 لوح دلا نوعم ط را 00 «لوق ىنسعأناودلاب وأ لوالالولاو

 اهفاهفالحز وحالىتلاةخ نم اجااضنأ كل ذناعمئايرلاتاهمأ عمكلذ طرم 6 نخانس

 اموهوار طزددانساف ن اريهةربدخ ل سومسل عننا ىلص ىنلا نعاض» كلذ ىو ردقو هملعة معتم هبت ءاح

 حاملا نب ىنثملاانريخ لاق كرامملا نع اان ريخأ لاق ىسومئ تام ان لاف ىبثملا هب خص

 هلل_يالفةأرملا لجرلا ع كناذا لاق لسوميلعهللا ىلصىننلان ءهدج نعهسأ ن«سعشنب ورع نعأ

 ا ةالا جو زتءاش تافاهقلط ماب لني لف مالا زئاذأر لدي ل أ ةنبالاب لحداهمأ ور تأ جاو زا, توجو رتب ةلهامجلا لهآ

 ىلعمرعةغينحوبأ لاق هبفالخ

 لاقوهيبأةينزع جو زتي نأ لجرلا
 نافتالاب و ءريغاجو ع ىتح هلوقلءطولا نع ةرايع اكنلناتغشح ىنأ ة< مرحال ىتفاشلا

 نءىغتسم هيلوقلاة دك ىلعدَخ اعاج اى نافهنفامهداخ-اىفناك ناو رب ريس اذهو ريع وت "لاه

 لاق معرحنبانعجاخح ى لاقنيسحلا نبع لاق ماعلا انئادع هريغب هداك ىلع دابمشةسالا

 ءاطعل تاق إس ىهاللاق اهمأ هلل أ اهقلاطد ىتح اهعماس الواهرب ملة أرملا عكسشب لجرلا ءاطعل |

 ناحكحا

 ةينازالا شيال ذازا هلوعاوأد ؟ةلداحدقعا اةملهأ نالعطولاى احا فذلااوغاب اذا ىت-ىئاتملااول باو هل اوةاودّمعلادرعت لدلقلا لدعال

 وه حاكنلا نا ىل ءةلادلات اب الاب ضروعوةءو طومىة-وكشما مالتي ادد : 'الا ىف ل-خدبق نوعلم مدبلا عك ان وهيلعدتلا ىلص هلوغاو
 طومان نط ولا نانلشالو ئتتسجاكنلا لسوء يلعهللا ىلص اوقب وءاسنلا نم <لباطاماوععن » :اهوكسام ىانالااوكناو هلوةكدقعلا
 تاكا - ءطولا نان -ثنحي مل حاكنل ادالوأ نماوسيل مناف سا منابو حاغس نال اكن نمتدلو هوقب وهلة نس سدا
 ٍدقعلا وه ةدب الالو زن بسن ا ىلع نب رستقم ا عاجا عمان رك ذام ىلءاهلج نمىلوأ هرك ذام ىلع د . الا لج ناك ملف هيي ممماضنأ لقعلا ن كل

 انالطادقعلا ىلع حاكنلا قلط ناو دّعلا قالا ءط 53 لما ىنعلااذهو ملا ةغللا ىف هنالدععلاىزاكم ءطولا ىف ةةدقح اولاف ءطولاال
 نعو ءطولان 3 مم ' الانوكةفاعمديموهغمىف ل امعتساز وع وامس كلرتكشمو ىو 2 .ةمل ىلع لاو بدسلا ىلسع ب بديسملا مسال



 نافنيعسقلا نعامهن توك كلرتسشملا ن ءىسبنلاو ضلاوهو امهنيب كرت لاردّعلانعابهن نوكسف نين .وهثلا ف هلامعتساز وحنالو اعمدقعلا

 الك ىف كرت ظفالا لام ءّةساناب ونم رسما عاجلا فال هناب بمحو ةلاحال ضيستلاودب وسنلا نعام نوكي نب وأ#تلا نعىسجنلا

 ةةبقحاهلال ةلوصوماهامل بن المكنامهلوقىفامن كلو ء طولا ىنعع حاكنلا نان دقعلا ف روصتءالمضلا ىنعمناب و رئاج ريغهبموهغم
 لثمن ع اوهنفةب رهموةف سم تناكو دو و ثوىلو ريغب تناك تكن أن اف مكن [حاك_:اوعيكن: الو رب دةتلاودب ردصم ىهاءاوءال ةعل ريغ
 00 مومعلاد قت ملاذاو' مومعلا دفن نمنا مسنالاتك لوك قاب [ مكن نماو عكست الدارملان انس ىريطلارب سني دجن هلافةعكنالا هذه
 ىاك داسغلا ىلع ديال دنع ىسهنلا نال كرب هنا لسن الن كسل مج رغلل ىهنلاناانأ “هب زنئللال رمل ىهنلا نا متلق ل نكل عازل لس

 ىتحتاكرشملااوعكن:الوىلاعت هلوةءنالاةءن ره حاكدنزاو ىلع لد سن أن امص ناك ادقعنمناك اذاورخلا مون موص فود اغلا عسبلا

 وأ تناك ةينرمقالطالا ىلعتياغلا كلت (ع.و) دعب : هحاكنزاوح ىضتقي اذهون ماع ىنن ةباغىلا نهحاكن نع ىسهت نمو
 | 09 لالدلا ب رخلامالا اجريرخ يا

 ل لحأو هلوقك تامومعلارتا- جرب نالعبات جاجملاب رد هيلع مال فت جئام تاهماوأرسقي سانعن, ناك أ
 ' قا لس وكر 3 كاوا هدب 0 راهل ل.ةل>رلا ة أس اّدنبا ىهوةس رعسج هناك بثاب رلاانه اوالاللاق هنك لاق و ريثأم

 هني دتوضرت نمو ءاماذا سو || د ةارملاج وراك اسي دقو ةلويقمن مل بق ىهلاقبأك ةسيب رىلاتفرصةب وب رم ىهامناواهايا
 ؟ءانب أ اوسوز لوقو هوو رو |١ لب دانلا للا ف اتنإو سبه ودها تو رسوب راني جملا ظياكاهبار وعي وجيل هيما احر
 طويل ما لص مهر ةيونا دك لا.( رك د عاملا عينوملا ديجي لودتندلا غمر هتتسب اشف نوب ملشدب نزلا عتاب قدم رو عمو
 لوخدو لالالا مرا مارخلا ىلإآنب ىلع نعحاصن هن واعم ىش لاقل اص نب هنيادنع امد لاق ىنثملا عون كلذلاه نم

 تركت تواجة سدصلا || كيس الاف كايلي صد ضرس
 عنعالمهرقفءاملا نمءانا فرجا ىع لاف نيسحلا امد لاف مءاّقلا 0 ص كلذلات نيركحذ دب رخل اوهعضوملا اذه

 رطاندقو هريغفهب لالدتسالا م لإ فشكقهيلاىد هت نأ لاق نهب لوددلاامنهممتلح دى نال هلوق ءاطعل تلد ب سن !لاقلاق ادت

 ةذهيف نسملا ندمت ىنفاشلا || كلذمرحدتء_سحوءاوسوه لاقاهلهأ تين ىفكلذلعفناتنأرتاناهلحونيب سلب وشغبو
 لوقىلعمالكلا مت عقوف ةلكسملا ءاوس عن لاقاهمأب هّمعم صن ا ىتمأ نم ىلعم .رحامالااهماي اذه عنصن نمتتس رلامرحت تاقاهتنباهملع

 ءطوو هبدد> ءطو ىفاشلا ىلوأ د رغعجولأ لاق ماهتنب ١ واهمأ نعهاهمأ اماح رنين ساحو متم ل-> .رلا فشك اذاءاطعلا#
 هوفامأ ناهتشا فدكذ هءتجر نالحاك_ذااو عاجلا لودندلا ىب عمنأ نم سابعنبإ هلاقامكلذ لب وان ىف باوضلاب ىدنعنيلوقلا
 هنكنن رسشملا: فلس د قامالا لاعت سانلاى ف لوددلا ىلاعم نم فراعتملارهاظطلا لعن روكا نأ اما ننس اد> نم هانع واخ الكلذ

 بسلا ءرك ذأم اهتم مودنو | هناي حرا فاجن نأ ىلع عسل اعاتايقوعاسملا نعم وطب ولا هبرام اال الو زلال
 نافىنعملا ىلع هنادّقعلا لح اص (إ| تأ ىلع لديامةوهشلاب اهجرف ىلارظنلا لبقوأ اهنرمث ابمواهسيسم لبق اهقلط اذااهتنب هيلع مرححال
 باك راية ذحاوملا ىلع لدي ىبهنلا كلذف ل واتلا نم جمصلا نأ مول: كاذكك اذ ناك اذاو عاجل اباهملالو_مولاوه كلذ ىنسعم

 ا كابا يكنام سس ىمكلءجرحالف لوي ماع جانجالف نهر ةقلط بح نهوهعماف كرو فى ذل مبتاب رتاهماب
 هلال رضلاتن1 لور 0 جاو زأو ىعن هناف مبالصأ نمنيذلا مكاتب لئالحو هلونامأو كلذك مكيناب رزهد نء*حاكست

 ياه فاشكلا ىف لاتومنعوذعم لإ اسهال تليلح لجرلاة أمام ل #بقوهنأ يما ىهودإ_لح عم ىهو جيالصأ نمنيذلائانبأ
 الو هلوق نم مهفو.- ناربغ ... | |إ دقعباهحاكت هيلع مارح ل حرلا نبا هلت أ لعلالهأ عسج نيب فالحالودحاو شارف هغملحت

 نا مكنكمأ نا ع 3 نافعاضرلا نمءانبالا لئالح ىف لئاق تنآاف لئاف لاه تافاهم لح دب ملوأ اهم لحد حاك_:ا!اهلعهنبا هل لا جر م 00 7 < فرح عز 610 1 ا . ا .

 ىفةغلابملاضرغلاونكمريغكلذوهريغك!لحالهنافهرعك:اهفاسدقام وعكس 2( عبار  (ريرحتا) - 7 )
 نك-ا ىعملاولبةتملانمىنضاملاهانئتس ازوحالهنالعطةنلءانثتسا لبةوراّةلاض يس ىت- مهلوقو طامخلا مس لوا حلب ىتح هلوقك ع رع

 مناف فلس دقامالا لمقو كوالامهتتومدعب ىأىلوالاةوملاالاتوملااه ف نوةوذبالهلوةك دعب ىنهعالا لمة هنعزواتدقملا ناف فاس دقام
 جي ردتلا ليبسىلءةداعل' هذه نع مهفرص نوكمل كلذ لعفاغاو نبتة راغج سمأ مة دم نوملع مهر ملسوهيلع هللا ىل ص هلااولاف هءلعنورقم

 ل ريا ةدربابأ ثعب مسوميلءهللا ىلص هنا وررةيلهاللا ىف ناك ناو هدأ ةأ سما حاكسن ىلعدحأ رفااملاقو لوقلااذ_همه_ضعبف زو

 نرعلاد:ءانوقمادبآناك لعغلااذهناىلاعتهنل ملعاة.شحاف ىرسهنلا لبق ناك حاكنلا اذهناىأ هنا هلامذحاب و هلتَعدل هس أ أ صاب سرع

 راقدس اتورعمضغ نعور امع تعم لاو فص ولا اذ_عاف و- هومهمكح وهلا معى ناك هنال مال_سالا ف ةشحاف ىستلا دسعب حاكدنل ااذهو

 يفتالث معلا نام مهضغب لاق راسا اوىزملا اغىلع] دي دبعلاقىفىلاعت هللا نموهو هيدحاص يكس را حجبت ىمأ بسب كلذ لصح



 20001 1 ول ا ا اه ع ا ع ا 8 00000

 وهبنا او بست وبدساط أ ةمأد دلاةثار ولا وانلا مع ىلاعت هلتاوددعبب روصملا» رمسسالا مسهمريو هإءاوو مذ ل عفءاس وىداعلا ملا

 ةس رثلا و ىلا لامك الاس | ستس هاذطب وارهاط مهترال اوتاو مدد معاسقلاب مهعمت يصل ١ اوهسسنلا وم هبسلاو عامملاةق هرج سبلت ةدا ارالا

 ثراو:ءاسءاوداو مهند دوى ش مهناهمأ تالع نم ةودخاءاسنالا مسوه.1ءهللا ىبصلافانه نمو مهتيالو بلص نمةناثلاة أشنلاب ماسلا داوتمل

 هلوةكةيندللاوةينيدلا مولعلا و شراوتبودادعتسالا ن.وداهتحالاو دخلا ىف ةئونالاوةروك ذلاوةيدسنلاوةبسلا مها ةلعتردق ىلعنءدلا لهأ

 ىه ؟-؛اسن نمةشحاغلا ني:اءىاللاواد_ثرتلعام ناعت ن ! ىلع عت لهرض غل ىبوملوقو ءاننالاةثروءاملعلا سو هلل هللا ىلص

 نا ربلا ىهو ن ودك صاهنم متن ىلا ةعب رالارصانعا! صا وحن نم ىأ مسن متعب رآ ) | .( نملعا اودوهعشتساه ء وسل ايتا رامالا سوغنلا

 . ١ - - . سس ءاملاوةلذلاو ةسا!:ااهصاوحن نمو
 .نمءاندالا لئالحو عاض هرلا نمءاذب الا ل الح ن ا لق انبالصأ نمانثانبأ لئالد مرحاا ىلاعت هنبا ةرسشلاوتئوفالاو 0 0

 مكئانب ل ئالو .انعم نال مبالصأ نم نيذلا كئانبأ لئالحر لافاغاو مب رختلا ىف ءاوس بالصالا
 لاق نيحلا .انث لاقمماقلا اننص ممهوئينبت يذلا انبأ لئالح نود مهومت داو نيذلا راثااو ةرهشلاو لذلاو 1 : 00 لا ا .2١ || صرسحلاه صاوحت نموءاوهلاو

 : 1 . 1 كن ن6 07 ||!بحو ضغلاوريكلااهصاوخت نمو هاو ثدحت لام مكب ال_سأ نم نيذلا مس ءانبأ لئالحو هلوقءاطعل تاقلاق ع رحنب نعام انث
 1 0 1 1 ضعب رهظ»ناياودهش ناهةساررلا تازئفذل: فن وكرمشملا لاق ةثراح نيد زخأ ما عك ةني-لسوعاعهتللاىلصدجت قتازتاهنارلعأ || ” ل”

 نمدحأ ايد ناك امتلزنو كءانب أ كءامعدأ لعجامو تاو مب ال_صأ نم نيذلا مكانبأ لئالحو نهوكسماه م ززتنلا م
 نيالا نيباوعم حت ن' مكيلع مرحوهانعم ناف نيتخالا اوعمجت نآو هلوقامأو مكلاجر

 . اه»راهتميلااونان اذا هدابع ير وثذلار وغغ ناك هنناناف مك :مىةمدقام

 ندع ناك نلروغغ هنا هؤانث لج كلذيربخي
 . اذاكلذمع رحت لبقومتلهاسف حاكننيتدالا

 اوقلغأوابندلانص- ىفتورلا ىف
 ىتح سجلاا ساوحلا باول نهملع
 ”وافح نع عاطقنالاب سفنلا توم
 نهلهللا لع وأ اهقوقح نود

 ملاعىلا وللا ةنزو رجاتغن ايالبدس
 سفنلاى ا مئات أب ناذللاوبيغلا
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 كلذ: رحت دع ىلاعتو كرات هني وا س 1
 ل انماو نيبحاوتلا نس نايكي تل
 0 دودحلا,ارهاطامهوذ اة قالخشالاو )شرما لازجالا قاتل ابرلا_+ قاركل
 اع طوطخلا لرثو تاضايرلاب انطايو
 دعب ف امللاب امهسمنع اوضرعأف
 لاح رسعلادعب رسدلاب وفعلا
 ىندإ دادىهو ةبلوهجلا ةغصبىأ

 ىضتقتموأظلا نالت واقل
 ةدوهللاو اهملع :رارمصالا اوةمصعملا

 لمعلا بسف- ةيسعملا ىضتقت
 ةماوهجلاهرددصصم ناك اذا هوسلا

 2 0١ : هللا ل
 ٠ لق ىلإ بورق نموا نأ لف ودب ول اةنسحلاو اهسعدنسحلا, ةئيسلا عسبتامالسلا هيلعلاف ةيصعلاب.ةعىأ بي رق نمنوب وتب لاق
 ىهلالاريبد:لانمفاسدقامالاّدب ولعلا واب 1 اذ فرصتملات اهمالا ىهىتلا تاء ة سلا ىف فرصصتلا نعىسهنل ىلا ةراشأ هبف ذا 'ِ مكناماوصكتنالو نانجلابة د رابتخاالناسالابةب رارطضانوكستاهنال تبمبلف نم هب وتلا لقي الهنناناف رارصالاب بلغلا توسع نأ
 ةاهمأ مس.اءتمرح) مل_ءأهللاوقحلاتقم بج وب ىلغسسلا ملاعلا ىلا نوكر لا ناف تالإكلاناستك !ةرورضل حاو رالاجاودزاف
 -؛اسنتاهم او ةعاض هرلا نم مكس اوحخأو -:عضرا ىالل اكناهمأ و تالاتانب والا تانب دوال و مداوعا 0 و
 نأو مبال_صأ نمنيذلا مسئانب أ لئالحومكيلعحانجالف نهم متاح داون وكمل ناف نو مالح دفاللائاسن نمكروحف ك3 دو
 امراروغغ ناك هنبا نافل سدقامالا نيدخالا نب اوعمح

 سمامللا هزم اهلي واك ربطلا 4 رحنا اريسعت نم عسدارلا هزل 2#

 وب (ءاسنلا نمتانص لاو هلوق ليوان ىفلوغلا م هلوأ
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 (سماخلا ءزجلا )
 تقيطأن م ريهشلاةمالعلاو ريبكذا مامالا ريسفتن م

 اذاةحهتاع>و ريسفتلا قهمدقت ىلعةمالا

| 4 
0 

 تا

777777777777 
 رفعح ىلأمامالا ريمعتلا ىف عازنلا عقو بهزستهلت

 ىعسملا ىريطلا 2 سا لهم

 ريسفت ىف نايبلا عماج

 هللا هجر نآرعلا

 هاضر هياثأو
 * نما

 ل
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 ماظن ةمالعلل ناقرغلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت

 حا ىر واسنلا ىمَقلا نيسسح نب دن نسسجحلا نيدلا

 (هرا رس تسد و

 2#2أ9999)ط)أ999999 4
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 (دوغ ءارمأ) ةنازح نم ةرضحملاةذسنلا ىلءرب رح ئء اريسغت -ءأط

 حرتالو مهدت ر هاو رب ا مانالا تلازال دق دشرل 1

 ةضسنلا كلت هلباقمدعب كلذو مهر راع نم فرتغب ماثالا
 عفنلاةعشأ تلازال ةيوددملا ةناضتكمل اب ةدوحوملا ةذسنلا ىلع
 7 ةعجاصواهعصص” ىفةقاطلا انلذيدقو هيريلارثاس اهنم دهستا مم

: 000 
 جة انع عم اوك ركن ىوتوملا هنااغمنمتعتارملاىلا ناضاما

 باكلارخ 1 مهؤام-أركذن يمصالاب رصم ءاملع لضافأ نم |[
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0 0 
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 تكلمامالاءاسنلا نمتا:دحلاو)
 لح اووملعهتلاباتك مكناعأ

 مكلاوماباوختيت نأ ملذماروام م
 معتم است نيام ريغ نينصحت

 ةضب رف نهروجأ ن دون أه ننهي

 نمهب متيذارتاهف مسلعحانجالو
 |ىوكحا_ملعناك هللا ناةضررغلا دعب
 مكسذ» نأ الوط عكنم عطتس م نمو

 تكءامامنف تائمّؤلات انها
 هللاوتانمؤملاهكئامتف نم منا عأ

 ضعبزمعشعب نام اع
 نوت آونهله أ نذاب نهوعكسناف

 ريغت اند ص# فورعملاب نهروجأ
 نادح نازذمالوتاؤ.اسم

 ةشحاشب نبدأ نافنصحأ اذاف

 نمت انصح ىلعامفصن نيبلعف
 منمتنعلا ىشحن نا كلذ باذعلا
 روةغاشاو مل ريخخاو ريصت نأو

 ميدي وكل نيدبل هقلادب رب مي-ر
 مكيلع رون وهكلبق نمنيذلا نس
 بوتي نأ ديرب هللاوميكح ميلعهللاو

 تاوهّدلان وعيت نيذلاديربو هن

 نآ هننادب 3 |وظعالم اولسع نأ

 اغيعضناسنالا قلتو كن فه
 لاومأ اوطكانالا اونم1نيذلااهيأاب

 ةراحت توكست نأأالا لطا.اب كفي
 مكسفن اواتقت الو مكنمضارن نع
 نمو احر مكب ناك هللا نا
 ىوسف الطو اناودع كلذ لعب

 (اريسبهنلاىلعكلةاكوارانءيلسن
 نارغلا لك تاندخناو تآ ارقلا
 نمتانصحلاو هلوقالاداصلا ريدك

 لحأو هةلاينوقابلا ىلعءاسنلا

 ىل_ءوةزجودي زب لوعغملل اينبم
 دامجو ركب نار يغمصاعو فلخو

 0 ها اج را داك دا شالا 0:0 0 0 ا 06 ا 1 ري 251 0 0 را 5 50 8 مج 2 0 531 ع ْ 7
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 0 1 ل ا ل و نول ل ل ل 262 297190 18018921860004 38 90002090000090190009009)/219219: 0807 19: 59+ 190394 9: 92 0809:0409: 8 : 1 1و“ كاتس : يك كيك:
 ىنعي (مكلدهلاباتك مناعأ تكلمامالاءاسنلانمتانص لاو ) هلوقلي دان لوقا ُُض
 ىلد وأتلا له فاتحا رم نامعأ تكلمامالاءاسنلا نمتان_صحلا ه.1عتمرسهؤانث لج الذب
 نيعلاكلمون ممتايبسملاريغ جاو زالاتاوذ نه مهضعب اقف ةبب الا هذهىفهننا ندانع ىتلاتانصحلا

 نم ناك ف الط ري_*نمنيهلا ثالع هل نرمد نا نللفامسلا نهجاو زأ نيب ونمتبب فر فت اول ايابسلا
 ليثارم-ا انث لاقنجرلادبع انث لافراد اممثمع كلذلاتنمرك ذ ىنرحااهحور
 ايادص تيبسامالااز اهلابثاوبو زتاذ لك لاق سايعنب | نعريبح نب ديعس نع زيصح ىلا نع

 سابع نب | نعريم نب درع بس نع نيصدح اعل ارمسا انت لاقةيطع نبا ا لاقس ركولا

 نبانعتحلط يأن ىلع نعةيواعم ىن؟ لاقملاصنيهتلادبع انث لاقىنثملا مدع 1
 مارح لع ىسهذجو زاهلذ ا صالك لود مناع تكلمامالاءاسنلا نمتانصلاو هلو ىف سابع
 انث لاق ىئنثملا مدعو اهتأربت_سااذالالج كل ىسهف برسل ضرابح و زاهلوابتكءلمتمأالا

 تكلمامالاءاسنلا نمتانههناو هلوة ىف ةيالق ىلأن عدلا نعم هاريس لاةنوعنب ورع
 سنو "وسع اهأطب نأ سايالف اهموق ىف و زاهلة أ رملاتدساذاءاسذلا نم بسام لاق عكسناسعأ

 ةأسمالكلاق مناع أ تك! ءامالاءاسألا نمتانصحلاو هلوةىفدب ز نب لاق لاق بهونب اانريخخأ لاق
 لاق هيكبلعمزحتالفب و زاهل ةند<ىهو ىبسلا نمكنبع تك!مامالا ةمركت ىسهف حي وزاهلة ند
 فلوعكمنعدعس انث لاقىبم+لادبعسْزبةيتع انث ناقىنثملا "مط كلذلوقي نأ ناك
 ىللارابخ الاب هلام اهز_هولثاف لتعاواءامسلالاق مكناعأ تاكرامامالاءاسنلا نم تانصخملاو هلوف

 لاقذاعمنب رشب اس'ع كالذي ةءاورلارك ذ ساطوأ نم ى-نوفتازئةيالاهذهنأ تنور
 نآىردخلاريع-ىلأ نعىمماهلاة مقلع ىلأ نع لملخلا نأ نعةداتق نعديعس انث لاقديزب اذث
 نمحاو زأ نهلابايسساولاصاف اودعاوة اذ ساطوأ ىلا اسد ثع؛ نينح مول لسو هيل عدنا ىلصهلا 0
 نمت انص+لاو ةءالاهذهىلاعتو كرا ءتهّنلا لزناف نما شن ءتومن أب توإ ملا ناكسف نيكرشملا
 ام لافراد ندمت ان دص نهددعتضقنااماذا وكل لال-نهىأ مناع أ تك-امامالاءاسنلا
 مسالا

 كمع
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 درعسأي أنا ثد-ىممهاهلا ةمشل ابنا لملحلاا ىبأ لاص نعةداّتق ن . علاعس 12 لاق ىلعالا د.

 مول برعل ب اءامح نما. اوناصاقةدب ا نيد مول تعب مل سوهيلعهتلا ىلصمتلا ىن نأ ىنث د>-ىرددلا

 ثوم ّ 0 ءاعهليا لصدنلا لوسر نادت ع نم سان تاكفارابس مهلاوناصأو م هومزهت ساطوأ

 تاع نكي الا رك ولا 2 2 اوىلاعتو لرامت داي م من ممامسغ نم

 ثعش أن عءناعلس ن محرلادبع انك لاقىفانكلادبعس ني ىلع مم رح كلذ -!لالذ نمنم

 مناع 4 نمتانص ل اوةدكالا

 نمتانص لاو تازئف لو اعدلبا ىل ص ى ااانل ًاسف جاوز ن هلو نوملع من نأانهر كف اوزأ

 مرت كلذلاف نم 1 اهو رس دا لج اهارامرلا اكلا

 ل رو كنيعءتك !ماموأ اهي رن نأ الا مارح 6-31 و 3 راع كتكلما

 مكناع ا و - الاوز هوا : واهقالطاهعس لوب هللادع

 ا هن نا نمد ' :ىدملاو هل وذ ىف هللا دمع نع مهداربا 3 ع هرم ع نوح م 0 جنا

 ٍ تان_صخلاو هلوق بيسملا زن انعىرهزلا ن ع : رمعمان رمح لاق فاز ا

 لاكره_ءءلاقاهقالط اهع.بف كم ءتكأ 11111 .رح باو زالاتاوذ ن »لاق ءاسنلا نم

 ىف نسحلا نعهداتق نعد عسس 8 . لاقلعالادبع ام لاقرادبنءا < كلذ ثم نسما

 نبا نيام اهتالطاهعتبت بو زاهل ناك اذالاق كناعأ تكءامامالاءاسناا نمتانصخلاو هلوق

 نب سن :اوهللا معن رباج و بعكن ب ”ىب؟ نا داق نعدمعس 0 لاق ىلع الا دمع انك لاقراش

 ىعملاداعتا عم ماظنلا عاطتنال 8 ١ ناهداتقن علا ع # سا 5 لاف ىلءالادمع كا لاق ىثملا ني دمت انئرص اهقالط اهعرباولاف كلام

 نعد سعب رح ا لاقسب ركوأ انئرص اهقالطا هعسساولا# سا عنب اوارباح و بعك نب ىلإ

 انيدص 10 د لاق هلنادسعن ءرممهاربا نع س.ءعالاوهريغمو ر ود:منعنامس 1ك

 نما ( 6 هل مدلل اسمع نعرمهاربا ندا علا .*ع.س كك لاق ىلمّوم ا لافراش ,نبا

 ل دج هل مدلل دمع نع فاران ءداج نعةمعش ان لافر هع رع ضم لاقى هما

 تاوخالاو تابِملاَو تاهمالا ْ اهالط اهعس تب تالا الط لاق سانا انزجةنركع عنان عقلا لا اذن لاه مهاربا نا

 7 اهقالط اهحو زقالطواهقالط اهتءارب واهقالط 00

 بعك نبى بأ ع رشا نع ثعشأ نع قدس | ىنأ ن ىسع نعددعس نت ناكع اننا لا ىصجلا

 - 2 ع

 ةهريسغملا ث دج |

 هعؤا فق ىأ ّْ

 1 ٠. ؟ || لاقنجرلادبع انث لافراشب نبا نص اهتالط ةمالا عب هتنادبعلاق لاق مهاربا نعةريغم

 مخفن نصحأ لعافلل اننيمنوكقاملا

 فلو ىلءو ةزجداصلاو ةزيمهلا
 ندح أ نوقابلا|صةحريغمصاعو ١
 راجت داصلارسكو ةزمهلا مصل ْ

 مداعو فلو ىلعو هر حج بصلاب ا

 فوتو« عاابنوناب صفح
 طرمشل اءادتب الز ىلوالا نم ملحد ْ را لاق ىردخت اد. مس ىل أ نعل لوا ىأ نعىبلا ىف نعراوس نا

 ] 5 ا هذهتازئذ لاق. نهحاوز اون ماسن ا انفر ءدقءاسنىل-*عقن فيك هللالورابانلق سا طوألهأ

 0 تلا هل جن !| قازرلا دسيعانرمخأ لاقى نب نسملا نيمخص

 00 قاس فامللال يس أ نول ساطوأ ىبس نم « ءاسنانيصأ لاق ىردخلا عسى : أ نعى بلا نا مع نعىروثلا نري لاق

 ت:اعا سماخلاءزلافطعلل ال ا

 ثا لح هليا ناتححنال ََ ا 0 ا 9 ره نا ا ا

 00 0 -- لاق كيلعهنلاءافأ مالا لو اوكي سنا تكل امانالاءاسثلا ل لامك مشل او زأنهل
 لندخ |

 و 7-5 3 06 1 تاذ لكن هلد عضوملا اذه جاوالاتاوذتانصغلا لان *نورح 1لاقو# نهحورفا هاما قاف

 1 6 اهيرتشا لفاهالوم نءرت ثماهارتشاةك ول ثتوك نأ الا نهحاوز أر يغىلءمارحءاسنا | نم وز
 لح وأرق نمهنا باذك- ) تمرح ١ 0ك ل ااونأ م

 مكر هلفقولا نسحب لم هغلاب ا 5
 ١ الاءاسنلا ا ا هأ ةىقهللادءعنع هاوأ ٠ سعال دب , واعم 1 2 لاق ةدان>

 لحأو أر ةنمو بنك ىلء فطعال | 0 2 0 7
 كرا ىررع ندع نط عشلا | ا

 11 اما ذولا ١ 0 ءلس س هنأ م.هاربا نعوريغهن عةمعش نرع رهعح ند ج أ ان لاق ىثملا

 ُ ع

 - ءادتال 0

 0: كل اعمان-الفدوصقملاداحتا عم

 هنالع رغلا را كم نوححر

 ُّط ةضار 0 اطل

 ا 0 [ىكح ان هضن ١ رعلا ا

 1 7 اه اهقالط ةمالا عس لوقت تاكوكلا عتب نكساامالا مارح كي. 1« جوز تاذلكلاقمكسناعأ
 نم 1 مناع اعاب ُّط تاع ا ١

 ا دع 2 ضع ا

 ط باذعلاسكلذا جب نادحخأ |
 ُّط 9 ريس ط مكنم ل 1

 0 بوو . محر ا

 ع فقع ه | ىطع . ميكح

 ه اقنع

 ّط اراه امر ط

 صن هنادعس هناريسفتاا انج ه اريست ْ

 نماعنصرسشعةعت راع رح لع :

 تسنتل اةسه> نم ةعمس نأ اوسنل أ 1| ب ودعا

 خالاتاشب وتالامللاو تاهءااو |

 نمال ىرخأ ةعيسو تحالاتانبو |

 ةعادرلا نم تاهمالا بسلا ة مد ا علاق ن سهلا نع فوعنعىلعءالادءع م لاقراشبنءا نيئاص اهقالط ةمالا عد لاق هنا



 لودخدلا طرش ءاسنلا تانب وءاسنلا

 هذهناىلا نر كلا هذوءاسنلا
 اههف م رحل فض هنالتلجتة رحال
 معرذلاو تانبلاو تاهمالا ىلا

 امئاو نا.عالاىلاهتةفاضا كمال

 ريغ كِلْذَو لاعفالاىلا هتفاضا نكع

 ةفاضاّتساذتة آلاف روك ذم
 2 لاعفالا ضعبىلا . رخل ااه

 تاهمالا توك فاه نكع

 ىعماذهو ضب نمىلوتانبلاو

 مولملانمباو-جلاو لاجالا
 هلبأ ىب صد. # ني دنم ةرورضلاب

 مر خه ستمدأر 1انا لو هب هيلع

 هلوقمدةثدقو |.سال نيد
 هتموكو اب عك ةاماوهكستالو

 هدرا لولد ص وق
 ثالث لاه ىدحالالا سمى

 ةقارا لحال دارملان ابن دال هناف

 09 رفالءاشنات مرح هلوق نا متهمد

 ال تءاطوأ تعب لئاًعا١لوةك
 تامزلا ىف م -رضلا نع راسخا

 هللاوه مرح ا ناهمن نال ىضاملا

 رومةلا ىفنامرثسعب هلوقك ىلاعت

 ناطا1لاو رودملا قام لد>حو

 ناو تاذلاب نب رضاخلا كي ثكوال

 ىفلصالاو ةعبتلابةمالا نم مهاذع
 دساثلا او رارعالا وه مك لك

 ىلع لدن ةنيرقلاو خانمضسني لام
 لك ىل_«مرح ىلاعت هنا دارملاتا

 ءاوةصاخهتنبوةضاخ فاق

 تناك تاذبلاو ناهمالا ةمرح نأ

 تامزلا اذه ىلا مدآ نامز نمةّسا

 نءئتفف نهحاكن لح تثرملو
 س و7 نشف راز تا ىلب ناءدالا

 ريثتجمأ نا الا هلععلا# مهعرب

 اياذك نآأك هناىلعاو# هنا نيمل- 1

 كاذناَلَمندَمْحَّتا و امأ
 مالسلاهملعمد1نامز قامابمتاك

 نيمل-لاضعبو ةرورضلل كلذو

 1 11010915 03171 7 2 ال1 1 ب نت تالا كسا ا ا هسا فاس اه طاه طعوس ات د لوط بموت 7 2 نوعلو دج ع مو وصصسج ب 1 يوم سم مس م سصسس سس صمم اممم 7 نمت انصحلاو نيالا بد عيجلاوةمدقتلاةئسالاىفءذهوماب”الاوءانبالا جاوزتوءأ لاب. (4)

 نعدلا انث' لاق لضفملاث ب ريش انث لاقةدعسمثيدنج ص اهقالط هع واهقالط ةمالا
 دعب د اًمثادع جوزاهاوعابتةمالا ىعباهعضيب قحأ اهي رتشمهللا دمع لاق لاذ ةءالق ىأ

 نايغس انث لاقيج اسندص اهعينةمالاقالط لاق نسملانعمسأ نعرمعملا انث لاق ىلعالا
 نعنابقس | 2 لاقدجأ انئص اهقالطاهعم لاقاسأ ثان هنسولس | ع نع سنو) 0 لاقسي> نبا

 ليج 0 اهعضربقح أ اهدسف حوزا جاو ةمالاتءعيباذا :اقدوعسمْ نان هةبالق ىلأ نعد

 اهتالطاهعيبلاق يهاربا ن ءزشعم أ نعةداتق نعد دعس ّىث لافع رزنديزب 7

 وملااز_هىتاذصلا نعمل ب نورخ لاقو امش هم ,فلوقنالامش اذ لاق هعمم م مهاربال ل ةفلاق

 حاكشب نهنميكسناعأ تكسلمامالا مكيلعاضنأ مارح اسأل ن مقئافعلاوةد الالب وايتواولاف ف ئاشعلا

 نيسحلا اذث لاهم املا اس ادع كلذلاقنمرك ذ عد رأاىلادحاو نمدووثوةنسو فادصو

 ثالثو ىشماسنلانم كلبا طاماوعك :!لوش» لاق ءلاعلا ىلأ نع ءرغعح ىلأ نع جاع ىنث لاق

 لوى لاء جرف لاق مكناع ؟تاكامامالات املا ولاق مثرهصا او بسنل | نم موج امهم هرج محءايرو

 0 الا نئص دوهشوةنسودادص:الااضد مارح ن هل اقف ع را ةهروسلا

 ةروس ىلا لو قاعب رأ كلهنلالحأ لاق ة د. معا نءزيربس نب !نعبول 1نءرمعمانريخأ لاق قاز رلا دبع

 الا هدأ نع سواط نبا ىنرم>ًا ورمعملاق كن تك امامالا عب اا مام دا :موحو
 تكلمامالا ما أطت نا كل لك الانّزلا هليا معلب كن.عتكلمامْكَحوْر يلع .«تكلمام

 ن ماده نع ناو نب م>رلا دبع انث لاقىدنك< ل! قورسمنبديعس نب ىلع مرج كنيع

 مكناع ملا وىلاعت هلال اص 1 ا مريس نبا ا

 رلادمع انث ا ض رع عد رالاق مكملع هللا ب 211

 ثعش أن عنا عنا ذك .لاقس .ركولا | [ري دص هل ةمراطخلان ب رعنعهدسعن حنيريسنبإ

 اف عببرالا لاق عتنا_عأ تكلمامالا ءاسسناا نمتاخهد لاو هلوذ قريرج ند رعسس نع :رهع> نع

 0 ميرحنبانع يا انث لاقنيسحلا انث لاقمساقلا نص مار نددعب

 قوفام مزحلوةد مناع تك امامالاءاسنلا نمتانص لاو لاق ثةبارقلا تاوذهّنلا مرح لا ةفاهنع
 0 عطامسا انث لاف لضفملان دج انث لاقنيسحلا نيدمم شاص نونمعس رالا

 نال عل نمرك ذ تاودتالا اوتاهمالاةمرك م ]هيا لاوالله انس
 0 عروس مع ناك لا لهو نيالا نمفئافعلا عضوملااذه

 ةلذاعلا فعلا لاق تانصح لاو هلوق ف سامع: ١ن ءرها < نا عب نرتاح انخ لاق

 دهاكت ع نع هباصحأ ضعا نع سد ردانا 0 لاقسب ركو ولأ 0 باوك -!!لهأو سم 7

 تاوذعضوملا اذهىفتانصحلانورخ قو فافعل لانك اع ؟تاكامامالاءاسنلا نم تانص لاو

 مناع تكامامالا هلوعب نوت اب او نمان زلادب الاوز هيف نهنمهللا مرح ىذل!تاريسغ جاوزالا

 نبا نعىسع نءمصاعوبأ انث لاقورع نيد مدع كلذلاةنءركذ كلا او حاكبنلاب
 وبآ انث لاف ىناملا "سا انزلا نعىسمنلاقتانصخملاو ىلا عت هللالوةىفده احن نع دن بأ
 مكسنت نأ نزلا نعى متلاقءاسنلا نمتان خل اودهاجت ءعين ىلأنبانعلبش انث لاقةغيذ>
 د واعم ى لاق اصب هلئادبع ف لاق ىنثملا " ب رج نيدو زهآرملا

 مارح مكلع جوز تاذ لكلاق ككل: :اعأتك امامالاءاستلا نمتانصل او هلوذ 5سابعنب | نعة ملط ىأ

 ان لافربر حن بهو انك لاقنامءنبدجأ انا رهااوةنسلاب ن 2 م ىاللا عب رالاالا

 شيا تملا نعلدس هناك ددسملا نب ديعس نع كريب زلا ن عت دح دشار ن نامعنلا تعم « لا ىلأ

 داج نعنامغس ان 0 رلادبع انث لاقراشين ا انتم حاو زالاتاوذ نه لاك ءاستلا

 نعراوسن دغسشأ ن 1

 1 2 بيا 27 2. يي . .
 نع توك الذ يحل سنلااذهناهيلعدر رمداءانبآن محو رح ةنحلان مر ولا ثعبىلاعت هنالوةد ودركسشي



 ءارملاو لضصالاب قلبالفةناهاولالذا )0( ءطولا ناتانبااوتآهمالا م رع فسسلا ءابلعلا لكلا ءانجالا,كلذو مدادالوأ عش 1

 ناش نك زالاتاوذلات مناع أت ع امامالا ءاسنلا نم تانص او لاق هنا دبع نع ممهاربا نع
 انت لاتفاملا 5 لاقىئأملا ,' / ب نيكصحرشملان هحاوزالاتاوذ ىلءلاقونيكرم ثملاو

 مارح مكيلع جوزتا لظ لاقءاسنلا نمتا:دخلاو هلو ىف سامع نأ ن علاعس ءملاس ن ءّلل / رم

 رمد 0 نعم - ركل اديمع عكا رم هاا لاقىناجلا ىت لاق ىئأملا 0

 ن دمت رص مارا مار متن تلا ند * انث لاقىفاجلا انث لاقى

 ءاسنلا نمتاذصخلاو هلوق سامع نءانعهسأ ن ءىنأ ىث لاقى ع ى لاق ىأ َْى 00

 ل امءاسنلا نموباو زالاتاوذ ىب_ب مكاذءا تارا :اع؟تكلمامالا
 تكلمامالا هنا مرح ىتلاتا:سص ا نمىرلهفرهموةسنسسالا مكسننال ةأ سما لك لودي نيهان
 له | ءامست ع نهل:نورخ 7لاقو عابرو تالثو ىف ىم ءاسنلا نمل ل_؟ ىبلا بعل ا اعأ

 نعد. .عنزنىبسع انث لاف مداونبا ذك لافد_جنىا انخص كلذلاه نمرك ذ باملا

 لهأ ءاسن لاق عاطل عسل رع ل

 نداج ىث لاقراشب نءا اًمثاح كلذلات نم عا ار !ندلبنورخ 7لاقو ء باكا

 نو رخ لاقو اع رئاردل لاق ءاس ذل 0 اوقف ةرعر عنب نا_هلس 5 لاك ةدعتم

 لاق نمرك ذ نيع كلموأ حاكنالا نيفنسصلا نملك مارحو حاوزالا تاوذو ف ثافعلا نهتانصخلا !

 ناهش نبا نعليقع ىنث لاقثسالا ىنث لاقملاسنهتادبع اذث لاقىنألا 'مدص كلذ

 هب الاوز_هىفمرح هناىرب لافي الاهم نا عأ تكلمامالاءاسنلا نم تان صخحلاوهللالوق نعل سو

 حاكهبالا ن |[ <الوفئاذعلا نانصلاو نهحاو زأع م نحكسني نأ باو زال انا وذءاستلا نمتانصوملا

 تاذك تاكو ام.اورئا رح 11 قف ئاغعءناص>او وز ناد> ا ناناصحا ناصحالاو نيع ْكِإ .وأ

 ىلههلنالوسرىلا نرحا هين ع اسن ىف ةالاءذهتلزتنورع لاق نيج كل وأ حاكب الا هنا

 نع نو سملا ىهن نيرتحا هم نهحا ور مدن م نيململا ضع نهحو رع .ةجاوزأ نهلو ل سوهيلعدللا

 ميرجنإا نع عجاح قع لاقنيسحلا 0 لاهم. املا انئرص كلذ لاقن م نوه- -

 نهانعنف نوحاورأرحا ميما :رتارءاسنلا ناكلاق ىردخن ال. ءس ىلإ نعتن اي ىلأ نب تدم ىب ى لاق

 -ئاعأ تكللمامالاءاسنلا ع نمتانصخلاو هلوقب ىنع

 نا ور نعد معش اند لاك ردع نب لمح اذ لاق ىنثملا ني دمت انئص كلذلد وان مملعا سلم

 ءانسنا٠ ٠ نمتانصخلاو هن , الاوزه٠ نعل مس ني- سامع نبا ثد ًاراماريبجْيدب عسل لحر لاق لاق ة م

 نيسحلا ند لاق مسالا اًنيرص اهل الناك لاعلان امش اهمذ لقب ملفك ذاع فىأتكلمامالا

 تن رضا - الاهزه كرسي نم لع او لاقده!<#ن ص نب نححرلا دبعانرمخأ لاق مده 5 لاق

 للان هينعتةساف وقد من زاعأتكامامالاءاسنلا نمتان_صخلاو هلوق لبالادابك اهبل

 ه2 لاه : حو رباهحر 5 عمل ىلا: ىهوةنصعت عجن ممافتانصحلا امأق ةرةعح وب لاقوعتن الاوخ 1

 ناك هنا هري_غةعاج وسامعنءار 5ظرقو

 نم نداح ىهوتفعاذا ةناصد> نص ه3 متند>واناص> اا متصدع وهفهتأ صا ل>رلا ندحأ

 جيامملا لاقأك ةفشفعءاسنلا
 سدولا فارق نموىذالا نم سأ<تانصاح ن ءنداحو ْ

 هؤانث لحلاقأكةئص<ىههف اه-ر
 نودط ليقاعاور وعقل !نمهتعنمو ةس رلانمهتظغ-ئبععاو حرف تندح ا ىّتلا نارعةنبامص صو

 ةنمد> ادق روعغلا نماهجحرف تظغذ تةعىهاذااضدأ لاقيو

 كلذإو اهئاد_ءآنم اهاغب نماهءارواماهظغ-و اهلهاواهدارأ ن ءاهعنم نوض-ىرقلاو نئادملا

 هانعمء إذ ناك اذاو متاع تكامامالا مكلع مارحت اسنلا نهتاعونملاوع امساألا نم تاع صخملاو

 ةدث ازءاهلاو 000 تاومالاو

 هنرو و ةيلصأ وأ لع م انردو

 دقوتامأ ىلع« عج ءىحددو عف

 تامالاو ناسنالل تاهمالالاهق»
 كبسن عر ةارصالكو هريسغل

 نموأ كيبأ ةهجنمةدالولاباهلا
 ثانا,تاحردوأ ةحردب كمآ ةه+

 كم ىهفروك ذأ اهملاتعجر
 ىلا ىف ةقيقح 2 مالا طظغا ناك سالو

 توك نأ !لح" 0. :+طاىفامأكتداو

 ظفالانوكي ذئتحو اضدأ ةقيقح
 اعوضوم ناكنا اهمذ |

 نوكتوامههدب كرت _ثمردقءازاب
 نوكت وأ ازعر حم ىف اصنةد آلا

 0 وخ ناز حو اههندب كر يش.

 الك ىف لرث_ثملا ظفالا لامعتسا

 اهع رك ىف صنت الاف هس موهفم

 ناامددحأ ناةءرطف الاو انآ

 عاجالانمداةةسمتادخلا 5 2

 ة.. الا هذهم ماك-:ىلاعت هناىفاثلاو
 اذكونيسم ءوهقملا نملك نيد صح

 ةفقشفحمالانا اذلقنا مالك ا

 لاق تادجلاف زان ةدلاولا ف
 هسماي لجرلا ب وزئاذا ىفاشلا
 ةغنحو لاو دحلاهمزل اهم لح :و

 اذهدو>-ونا ىفاشل اح مزا.ال

 هن روك-اةدحاوةياثع هدد وحاكذلا

 1 روكمق ع سلا كح ىف اعطقامر<#

 نه ىلاثلا فنص'ااضءانزاه ؤطو

 نأ لك نممداربو -انبلا تامرحلا

 ةجرد ةدالولابك ملا سن عدجر
 روكحزب وأ ثاناب تاحردوأ
 تنبلا ظغا الط اناىف مالك لاو
 ةةيقح تايلاثنب وثءالا تأ ىلع
 وبآ لاق تاهمالاف سماك زاتوأ
 انزلا ءامنه ةقولخلا ثنماا ةفنح

 ىفاشلا لاقو ىازلا ىل_ءمردت

 اعرشهل ادن تسرلا مال مرتال

 رابجالاة الو ه4تبشلو ٌثاربملا تن خالها ذب تناك ولا خالو شارغل | ىفبسنا ارمص- يضتقب اذهو شارغال دولا ل_سوعيلع تا ىلص هلوقل



 تنعي نااما ةسغشح اي اضن و مدةملاذكسف قاغتالابةلطاب ىلاوتلا نكسلاهمةولحلا لحلو ..(د) -0-- ة.اءبح ولواهجلع
 ةة.ةلا ىلع هانم هلاتنن اهو

 1 ءانوأ هئام 7 ةقواخا موك

 ىلع ل الوالاو عرسشلا كح

 وهفذر املا كم راد ههذم

 اهذتفاواركّد راح اغرتشا اذا هنأ

 اذ_وندلت نآىلاهراد ىفاه-و

 اعطقدثام نم قولت هنا مولعمدإولا

 ه2 همسلا تنم -

 ثاوهف سكعلا امآو قالت الا

 لصختو# داوم جورب اها قرم
 عم ب بسنلات 5 هناف دلو لانه

 هئامن . تا هنأب طقلا

 نيل. ىلا عامجاب لطاباذنأ قاثلاو
 ىنازلا نم ىنازلادلول بسنال هنا ىلع
 ىضاقلا ىلع بجو هيلابست:اولو

 تاونخالا

 مالاوبالانم تاو الا ل ههللاو
 فنصلا طقف مالا نموطةفرالا نمو

 تالاكطلاوتامعل !سماخلاو عد ارلا

 عجررك ذلك ىد>اولا لاق
 توك دقوْك عمت اف هيلا كمست

 ىلأثخأىهو مالاةهج نمةمعلا

 كيلااهسن عج روأ لكو كمأ

 توك دقو كلانا حامد دال ولا

 مآ تحن أىهو بالاةه-نمةلاخلا

 تام-ءلادالوأ مركئالو كيسبأآ

 سداسلا ففنصلا تالاخلتاد الوكو

 تاانلابفسلا نا

 تخالاتانب وخالاتاذد عسباسلا و

 تنياف لوشلاك ادب كوشن
 هلوق عساتلاو نما نحل
 يسرا ىاللا مكن 07 اهمأ و

 0 ة-ءاضرلا ن ِ اوحأو

 ناش اميغغت تاهمأ تاعض ,رملا

 هيلعمللا ىلسص ىننلاجياوز أ ىت“اك

 00 نعمره تاهمآ ملسو
 لوةكمك عض راىذالا ”اهمآو

 مكنوسك ىدالا 9 :اهماؤلئاقلا

 اراركس ناك الاو مك.:هعطأ وأ

 امأ ةعض درا ةيعدخت نم لعب وةمومالا هيب ىهقحمست يذااوه عاضرلا نادا رملا لبوكتاهمأ مماعتم هرح هلوعل

 5ك -!.ة نم باكل ااونوأن يذلا نمتانصحل اوه” ل#+لاقأك بزل, نوكي دق ناصح الا ناكو

 ةبن الانا عم انرك ذىتلا ىناعملا نمهريغنود ةصاخابسلاب نهئطوةحاب اىفلزنت لف لزت نبسفناك ناو

 ىل_ءام فصن نولعفةشحاش م ] ناف نصح اذاف هرك ذىلاعت لاق مك مالسالاب نوكتو

 ةاسلعب . راباوت اي تان_ههلا نومرب نيذلاوهؤانث لحلاقاك ةقعلاب نوكي وباذعلا نمتانصحلا

 ءاس لا نمتانصخ لاو هل ودي م2 نودتنص<# صح ىللاعتو ٌكرامتن رك موج و زلا/ن روك ا

 الا احاكسنوأ احا سانملءامارح !همئاصحا ناك ناص> الا ىناعمىاب ةن ص لك نوكي نأ بحاوذ
 هللا لي زن اذلهقلط ام ىلعح اكن وا هؤانث ل_> هنا باك اماه س> ارأأ5 ءارسشد نهمانناع ا هتكلمام

 بدنلاب انيلعنمرح ٌتاوالاىوس ع. رالازئارخسانماحاكن انلىلاعتو كرابتت هللا هسحابأ ىذلاف
 رثارلا نم انءلع محام ىب_عمنهانعمقفاوتاوللا ىوس ودعلا نماننيسامءامالا نمو رهسملاو

 نءاتسس قاوالا ىوسو ىناءملاتا قم ىنعملا كلذ مرح و لحفر ارو ن ماقرهدلاوبسنلاب

 هللاق- جارت دعب وءارمتسالا دب نهابس نا نهلحاب سلا ناف جاو زن هاو نيب كلا لهأ نم
 ملف نهعيج نم« مرخىلاعثو كرامت هللا ناق حافسا ااماق نهتم سلا لهال هلع ىذلا ىلاعتو كرامن

 ا جوزاولىبااةمالا ىفامأو ةكرسشمةرفاك الوةاسمالو ةمأالوةزحنم ها“

 نيبواهنيببحوم .ريقاهابااهديس ع أمأو هس ءامدعءاضقنا اوهنأقو وأاهابااهح وزقالط دعب

 اهتقتعاذأَد ءرب رب ريخخ هنا لبوهيلعمتلا بضهنلالوسر نءربملاةهصلا ري رثثملالا<تالوافارفاهحوز

 هللا لص لع م وهقارف نيد واهقرلاح قف هنماهوحو زاهتداسناك ىذلااه-و رعم ماقملانيد ةشاع

 ريبختل نك لاقالط اهلاهاباة شن اع كل ملاوز - راهطت ناك واواقال طاهلاهاراّةشُئاعَقَدع سو هيلع
 لاو رب وقارغلا قدعلاب بج ولو ىب_ءمقارغلاوا بوز عم ماةملانيباهايأ لسو هيل هللا ىل_دىنلا

 - 0 ماقملا نيد وانرك ذىذلا نيد سو هيلع هلا ىل_هىنلااه ريتا إف قالطلا اهنعةثئاعئالم
 ةسد اع تامل ١ الف ناك اكشن سب ةعجاكتتلاو الا كلذ نيب ريخ ل هنامولعمناك فق ار هأاو

 0 زوهوىذلا عسيبلاا عع وزلاتاذ لوامااكلامءالملاو : روهىذلا قدعلل ارب_ظن ناكف

 اهجوزئيدو اهنيببحتال ةقرغلا نفق تعب رخ الاو عمنالاو زامهدح ناك اذااهنءاهكتلام

 اهو زعم ماعلا ف رانا قتعلاىفاهلنا نمرخأ ناعمىفاغل تا ناو قالط اه-مْمدحاوالو اهم

 اينعمنوكي ىيكحو لئاقلاهناف عسيبلا ىف اهل كلذ سداو عيبا ىنعمتفر اغمتلعل قارغلاو
 تاحوك.ذملاو حاك-ذلاب نوقوفامىلا سلا نم عب رالاءار وامءاسنلا نمتانص او هلوق نمءانثتسالاب

 تود باق رلاتاكولملا ينام ناع أ تكءامامالا هلوقي صصخ لىلاعت هللاناهل لسة تاكو راع
 ةبقرلا لم ىنعأ نيينعملالك كناع أت امامالا ةلوقبم-لباهرمأ حاكذلادقعب اهماع لولمملا
 مادختس كلذ هذهاماو عاملا كلف هنهاماانناع تكل مكللذ عرج نالاكسنلابعاتسالا كلو

 تاندخلاو هلوةد ىبعىلاعتو كرامت هللانا عدا نو اهتماهكلا لجأ اعف فب رصتوعاتوساو

 ضعبب مكن ناعاتكلمامالا هلوقب ءاناتسالابالوأ ارك ذه ىوسة هريس غوةنص<ءاسنلا نم
 ريظنوأ ل صأن م اى لع ترب الج هب ىعم ريخ هنا ىلع اذال دىذلاريغ ضءعب نود انناعأ كالمأ

 || هدهتاىردخلاد. عبس لأ ثا .دخ مهتم لتعم ل“ ةءاناق هلثموخ ”الاىفمزلأ الاالوق كلذ ف لوشن ن :أو

 نما كلذو مال_سالا نودابسلاو كاب تأط ولم ساطوااءامسنا هلل مق ساطوًااءامس فتلزنة د آلا

 مالسالان ود كلملا نالك<الناثوالا ةدمعءاسن نار: !تماقدقوناثوالاة دبع نمتاكر شم نك

 نك اذان ماريغتارحاهموأ نك ايايسحاو زالا نيد و نهندب مالسالا قرغل ءاريتسالاب نمل“ اذان ماو
 نمتان_مخلاو هلوةب نهانع كال تانصلا ناىف مة الف ءارم#سالاب نكس نه اذا نآإ ابامس
 هنال ساطوً رايس ف لزن كلذ نا ىردخن ادعس ىل ريك نهريغنودارامسلا نماو الا تاوذءاسنلا

 لزنت



 كانا معر داو نا:ثا عبس بسنلا ببس:تامرحلا نالب نلا ىرحت عاضرلاىرحأ هنا ا:دخأ ةءضارلاو ١
 ظ

 تاودالا نو ةو>الا قد رطب

 خالانانب و تالامللاو تامعلاو
 لك نمركحح ز:ندالانانبو
 ةد>اوور وصنع عهبقلا نمدح او

 نورك ذناه#ممىوابلا ىلا ماب
 مسق ن لَو تاهمالا ةدالولا مس :

 2 مرسم منو

 هلود رصبناييلااذهدك سو
 لا نء مرام عاضرلا نم هر -

 م 0 اطمن رخل 2 رص راصف

 كماق يطل ناس اذهو د لا

 كتعضرأ نأ لك عاضرلا ن :
 وأ كتر نم تعدشرا وأ

 موهسعلا ف لوقلا نءانيب د قا هتعام ع. اهمكح مزلبق ريو رف هبتازتاع عتذ ىعمفل زنت

 هللاباتك ) هّللالوةلي وان ىفلوقلا © ماكحالالوصأ نعنايبلاناتك انباك فصوصالاو
 نالءالذزا-اغاو هظفلريغنماردصمراكلا خاف مكلع هللا نماناك هرك ذىلاعت ىنعي م

 كثلْذن م مرحام 3 رح هللا تك ىيع مل ءهاباك هل اوةىلاوكست اهءاوكلع ت م هرحىلاعت هلود لود

 جي كلذ لاف ن هركذ لف وأتلا له لاق كلذىفانلفاع واباتك لع كلذن مللاحام ل او

 لاق مدع هبا باك لاق م-هاربان ءروصذمنعنامعس 2 لاقدجأوبأ انت لاق راشب نب دمت

 ءاطعتلاس لاق < جرحت انعجاح ىنث لاقنيسحلا انث ناقمساقلا [سشادح مكتلع مرحام
 نببوةعي مدع اوديزتالنأ عيرالا كل هبتك ىذلاو هلا مكباعهللا باتك لاسقف اهنع

 ءا سنلا نم تازدخملاو ةدسعل تلد لاق نب رييس نيب لل ن نءدوعءئان ع ةاغنا انك لاف مههاربا

 نبوةعب عد عسب راما تنوعئاراشأو ماعدا باك 9 :اعأتكلا امامالا
 ميلعمتلاباك هلوق نع ةدد .معتل اس لاق نع ريس شب نع ماش هانريخأ لاق مده 5 لاقمهار ارا
 باه ىدسلا نع طابسا انث لاقلضفاانيدجأ انث لاقنيسلان دمت نباص عد رألاق

 يلعهنلا باك هلوقفدب زن الاقلاف بهو نءاانرم_ أ لاق سوت يدع عسب رال مملع هّنيا

 اموءالؤهن «مهبلع عجامدبرب لاق جيلعمتلارمأ اذسهلاق عم رالا عمدا همنا م أ ذسهلاق عسب رالا

 ىذلا 3 اءهتناباك لاه ةن الاوخ ىلا ك<- لاوماي اوخت ةيتناكلذعا ٍ وامك !لحأوأ ًارقو مهلا لخل

 هلوقنامءزب ةيبرعلالهأ ضعبناك دقو هنلارمأ كيلعهللاباتك هيو ص أىذلا رهو «بتك
 كلذ نملافىذلاو هلا باك اومزلا هللا باتك مكمل ىنعم ءارغالاهحوىلهب وص: :ممكلع هللا باتك
 كي اع كلاخ لوقت داك الهيىرغا ىذلا فرك اب بصنت الناكالذور رعلا مالك قض.فت ريغ

 نمنا.سل نم ىو رعملا ىلع !و2نوكينأهّناباكب ىو وهىذااو ارئاح ناك ناو كنود كابو

 معز نمهملاءهحوام فالخوا لام ىنعع كلذ لد وألا لهأ لب وان نمانرك ذام عماذه هناسلب لزت

 اوغتدت نأ ماذءار وام مكل لحأو) هلوقلي وان ىفلوقلا © ءارغالاهبوىلع بصن هنا
 سوهان ودام مل ل أو كلذ ىنعممهضعب لاسقف كلذ لد وأن قلد وأ !|لهأ ف لتحا ( مكاو مأي

 قا ليث لاق نيس اني رمت اًنئص كلذلاقتن مركذ حاكسنل اهجو ىلع كلاوماي اوعشت نا

 مكللاوماباوغتبت ا عد رالانودام كلذ اروامهكل ل-اوىدسلان ءطايسا انث لاقلضفملان با
 لحأو ىناطسأ اةدا .بع نع نب رسما نع ماده نعنامغس نع نأ انث لاقعدكونا نيئثص
 ىك#“ن ”مكلذءاروام ممل لا ولذ ىنعم لبنورخ ا لاقو عسرالات ودام ىنعب متذءاروامكلا

 جياع انث لاقنيسإلا انث لاقمساقلا اسشدص كلذلانمركذ 3 راقأ نم هع رع ا
 اوعَتنَت تاةبارقلاتاذءار داملاق م اذءار دامك لسحأ اولاعفامءءاطعتل سلاف مي رحب نع

 تانصدحلا ع 6 الح امددعمك- اذءار ماير !ىل-أو كلذ ىنعمل بنو رخ 1 لاقو د , الاكلاو ماي
 انث لا ىلعالادبع انث لاقراش, نيد اسمع .كلذلاف نمرك ذءامالا نمو رثار اءاسنلا نم
 لاوقالالوأورفعجوبلاقبيناعأ تكلم ميا يلذءاروام كل لحأو هوقاف ةدانقن ع دعس

 نام را رهملاو بذلاب تامرحاهدابعل نيب هؤانث لجدنلا نأوشو ةوئدممْن - امباوصلاب كلذ ىف

 نين :اهىفتانيبملاتامرحلاءالؤهادعام مهل لسحأ ]دق هيأ هوان لح ميرا مااا ندئاصفاؤلا

 ءارونه فاو التلال اانف :رعلثاق لاه ناق اشم الزي كامو انلا اومأب همت دن نأ نيب لا

 نه سلا نوداموهل بق نهممتامرهلاو تانسصخلا نمتالل4اافراهصالاوباسنالا, تامر ىلا

 دد_ءريغب باوزالا ت اوذادءامامافرثار ا نمىدسلاو: ديب نعانرك ذام ىلع عد رانا ةدحاو

 نءانل لاحم لكىفماء ل ذءار وام ممل لو هلوةنالكلذك كلذ ناانملت ا .غاونيمل كلج ر وصحت

 ءاي آلا ند كدإو نم تعض أ

 وأ ةعضرملا تدلو وأ تاه.الاو
 وأ أ ةطساوبنبالاهنمىذلا للا

 عاضرلا ن مكلتْند و ةطشاو ريغب
 تكيمر ارا لس تعشزا ّ ل
 تانبلاوأ ءانبالا نمتداو نمل
 ىن 1 لك ع اًضرلا ن م كتخأو
 نيابتعضر وأ كس امعضرأ
 لعفلاوأ ةعضرملااهتداووأ كس 1
 كي :عوةعطر ا ىلعهنبلردىذأا
 : ب مار نمئنألكا
 : نمدسحاو نيلب تعضرأ ىف ::ألكو

 لعغلاثخأ "5 تناكوأ كدادحأ
 مالاةهج نمو 5 ءاب تعضرلأ ىذلا

 ' تعطر كذ ثخأ ىف ىف ىنالك
 ةطساو ريغبوأ ةطساوب هنبلب كمأ
 *.مالا ةهنج نم عاضرلا نم, كتلاخو
 0 .كمأ تن ىه نأ لك
 نم كتعضرأ نم تحأوأ

 5 م هو عاضرلاوأ
 : نمالابأ تعضرأ نأ تحأ ىه
 : ةويخالا تانبو بسنلاو أ عاضرلا

 نأ لك عاضرلا نم تاوسح لاو
 انني وأ كيده طم نا اهدإو
 'نئالا ذم ىذلا لدغلانءااهدلو وأ

 .نمكلبخأ نيل, تعضرادأك" أ هتعضرأ نمدالو | تانب مح كإ دكر ثان نبل تعضرأو أك تعنأ اهتعضرأ از بسنلاوأعاضرلا نم هنن وأ



 دفمرحلاعاضرلاوبسلاوأ عاضرلا نمامهدالوأ تانب ولبن باء عضرأوأ كلمأهثعضرأ . (4) نمثانبكلذكو ب ءالاوأ عاضرلا نم
 دقو هداقعناعنبف حاكنلا قيس

 ناكرأ عاضرلاو عاق ءءأراع
 نوكتنابحبو ذرملا اهردأ
 اعرحت تىاءالتم. لا نيلذ ةأرما
 هنمأي رمثنيذلل ئنالاو رك ذلانيد

 ةيحن وكت نأو لحرلا نبل اذكو
 دو كلام و :ةنح ىلا دعو

 نوك-: ناو م رقما ةّتمملانيلب قلعتس
 نينس ع ست تغلب ناب ةدالولل هلة
 مول عرخلا هيقاعتب ونيالااهناثو
 وأءالغاو ا داةعئاوأ ةدومح ريغ
 ضضختوأ دب زوأ ني-ئمذختا

 هبنعوأ ماعطهسيفدرثوأ طقأوأ
 لالح عئام طلخوأ زينو قبقد
 ةهد_عموهو لحما اهثلاثو مارحوأ

 ددالوةنةعالرثأ الف ىلا يملا

 ىلالو هوللالو نيلالهلا نيلوملا
 كلذ عمدبالو تملا بدلا ةدسعم
 هللا ىلسص هلوعل تاعضر سجن“ نم

 ناتصااو ةهملامرحت ال م-وهيلع
 نورا جلاب همر
 دنءو نم هرعت اعض ر سوة شن اع

 ةضاك ةد>اولا ةعضرلا ةغنحىلأ
 43 ةتاهمأو هلوق رسئاعلا فنصلا

 نمتادجلا هيف لخديو مكناسن
 رمح ىداحلا مالاو نالا لش

 بئايرلاو وروح قفل مكيتاب رد

 ل-رلاةأ رمان ىهو ةبدد زعم
 لحرلان الدب ول ضاهانعمو» ريغ نم

 مضل رج جو اب
 ةرابع هرتع ىف اهنوكو رسكسلاو

 ىل_ءمالكلل ءانب وهوهتبنرت نع
 نالف ةناض-ىوههإثموبااغلا
 امدالاوهىذلا نضاسا نم هإسصأو

 ىىأ مروى د عوبأ لافو
 هيا مالسل ا هلع ىلع نعو متو

 هرحىفاهنوكو لتبين را موك لعج
 لالد:_-اوهو م رخلاف اطرم“ت

 تناك ءاوس ل ءاهتنبا تمرح لحضداذا هناوبلغالا معالا حرش رخأ مالكا ناةىلااو.هذذ ءاساعلارئاس امآو نسحب
 اممسسسسلاب

 كلذ اب م وقتناالاض عب ن«ىلواب نهنم صعب ىلا كا ذ ىنعمهمح وت سلف انااومارامغتنت ناءاسنلا

 مك! لحأو هلوقةءارقىفءارقلاتغلتخاو كلذك كلذن اية الواها ماستلاب ع ة><كلذك

 ءار وام ممل لحأ و ةاهمآ يلع تمرح هلوقنا رابتعا عمل ذعار وام! لحأونورخ 1 هأرق وهكلذ
 ريغمالسالا ةءاروفناتض فسم ناتو رعم نان ءارقاه ما كلذ فلوةنىذلاورفعحوت أ لاق ءلذ

 ءالوه اد_ءامىنعب هناف ككل ذءاروام هوة ىنعمامأو قاس دفىراَل اًارق كلذ ىابق ى ءملا ىةلتخت

 ناك ماو اهبءارمثاما عك اوماياوسؤلتو اوبلطتنالوةبكلا ءاباوختتناوكلعنهتمرح ىاوالا

 نم نا عضو.امأو هاوساعوهادعا_عىنعب هءارواعنو رغكب وهؤانُت ل->لاقأك مولعم قاد صن

 لح اوأ رق نمدءأ ارقىفياذعا و وامك !لحأو هلو ىفىتلاام نعةجس رت عف رف مكلاوماباوغتنت لا هلوق
 فكلذفف بصنلا ل 5< دقو فلالا مشب لاو كلذأرق نم ةءارق ىف كلذ ىلع ب صنوف ا الا ضد

 لعغلابتاصنتا ةضفاملاماللاتفذ>املفا وغنت نالوكلذعا ر دامك! لحاو :ءمىلعنيت ءارقلا
 امولعم عض ووملا اذهىفم اللا تناك اذاىبعملا اذهف ضفخ عضومفن وكس نأ لم< دقو تادنفاوأمق
 لج ةوقب ىنعي (نيفاسريغنينص#) هلوقليوان ىف لوقلا و ةحاملااملا مالكا, نا
 ريسغلوةد نيفاسم ريغمك.!اوماب ءاسنلا نمعكياع مرحامءار واموات ايءافعأ نيذ صحم ؤانت

 قدها نع عين يأ نبانعىسعنعمصاعولأ انث لاقورعنبدمت دع اك نيبان
 هع ذحوأ اذث لاق ىنثملا ٠مرص ةيناز زك نينازلاف نيفاسم ريغنزي1- انتملاه نينص<ت هلوق
 انمرص نزلا حاغ سلا نيق-ا سم ريغ انتم نينصحخت لاف رها<نع م ىنأننانعلءش انث لاف
 لوب نيذ.اسمري_غْنينص#ىدسلا نع طايسأ ا لاق لضةمنئ دجأ اني لاق نيس ا ني دمت

 (ةضرف نهر وحن هون ' انهم هيمتعتقسااف) هلوقلد وأن ىفلوقلا
 نمنم معك اف هانعممهضعب لاف نبنم هب رتعتمجدااف هلوق لس وانى لب وأنلالهأ فلتحخا
 لاق نم 0 د ةمولعمةضا رذنماقدص ىعندضا رذنه»ر وحان ه دوت ”اوءاسنل انم ىعي نه ومعمل

 نعتملط نأ نب ىلعنعملاصنيةيواعم ىتث لاقحلاصنبهتلادبع انث لاق ىتأملا ندع كلذ

 نمتاقدصءاسنلااون و هلوؤوهو حاك-:لاوه عام ةسالاوهلك اهقادص بح ودّقف ةدحاوة صاهع م

 اف ةوقف نسل ا نعرمعمانريسخ أ[ لاق فاز رلاد,ءانريسخأ لاق حي نب ن -1لا انخض هل
 ىبأنبانع لبش انث لاقةغيذ بأ انث لاق ىنثللا نئندص حاك-_:لاوهلاق نونمهيمتعت سا
 جاح ىنث لافنيسحلا انث لاقمساقلا اًنئامع حاكدنلا هنمهيرتعتةساا ف دهاع نع مدن
 نياايربخأ لاق سنون ئندص دارأ حاكسنلا لاق نهتم هبمتعتممس اف هلوق دهاحت نعي رحب | نع
 جاكنلا اذهلاق ةد الاةضي رف نهر وحأ ندوت اف نهنمهيرتعتةءااف هلوة فدي زنا لاق لاف بهو
 وهف اًميشمنمكل تعضوناففادصلا اهرحأ اهطعءافاهمتعتمكاوا مدح اذا حاكنالان ارغلاىفامو
 اهيل داذا اذهه اكل اوهعاتةسالاولاقثاريملااهل ضرفو ةد_ءلااهلعهنلا ضرف اسد

 ىذلا حاكسنلاه جو ىلع اطمح اك ن.الذذللا عتةرحاب نونم هي متعتمتاف كلذ ىعم لب نورخآ لاقو

 لاق لضغمزيدجأ انث لاقنيسملائد# نيثمص كلذلاقنمرك ذرهمودوهشود ونت روك
 حانحالو ةضا رف نهر وحأ نهون ىك* ىلا ىلا نهنم هي معتم اف ىدسلا نع طاسأ ع

 دهشب و ىم- لج ىلا طرمبة أ رملا عكسشي لج رلاةعتملاهذهف ةضد رغلادعب نم هب متيضارت امبف مكيلع
 ىريدست نااهملعوتب ربهم ىهو ل دساهلع هل سالف ةدملا تضقنا اذاواهماو نذاب عكسذي وني دهاش

 ونأ انت لاق 1 رعود ئحدص هم-اصامهتمدحا اون در سدل ٌتاربمام تدب سيل اواهج رام

 ةانز ريغ نمد

 5 ماع
0 



 ىلسهللالوسرتانءلوقتاك مبئابرب (1) قلعتموهون ممل دىاالاه<ئاسنن م هلوةلفاهماب لوحخدلاط ارثشاامأ نكي ملوأ هتيبر# ىف ١
 ٠ اس 07ج 1 ا - ل 30 0905:0707 7: ٠715127015 ا 1 ار ا 17771 7 مس مح سس ١

 طراد اًنمص لا عت دلل نإ ا -؟لهاكت نعيد لأ نبا نع ىددع نع مص

 همم ع نع تبان نأ نب تام َّى لاق ثعشالا ىنأنن ريصأ اوف لاق ىسعنب ىدع اتي لاك

 ريصت دنع فدصملاث ارق ةىكلاق 0 الار خل ات ناسا

 مث ” لاف لضفملا نس ريس انك لاو ةداعسم نب درج ادم دع ىهيهه م ل > أ ىلا ن همم هيرضعت “اس 3

 افلاقىلبتلقلاقءاسنا!ةروسأ رقتامأ لاق ءاسنلااةعتم نع سابعنب ا تاًاسلافذ ريصن ىلأ ع 2

 ندع اذكامنانلاق كتل اما كا ًارقولالت اق ىعمسم لأ ىلا ن 0 3

 ركل ف ةعتملا نعسا.ءنباث اسس لاق ةريصن أ نعدواد ى لاق ىلعالا دمع ع لاق ىبثملازءا

 لاق ة ةريصأ ىأ نع 5 ةاس س ىلإ ن عة يعش ا لاقرذ_-ن دمي مث لاو ىناللا نبا انمرص هوك

 اهؤرق أ امتاذ لاق ىعسم لح ىلا سامع نب .1لاق نهنم هير معت ةس اانف سابعن اىلعتي الاهزهتأرق

 اذ لاقدوادربأ لاه ىب-ثل!نبا ادي دج نأ رمل كاذك هللااهارتالتاولاةكلذك

 نا ينص

 نع ةيعشانريخأ لاق نمل ايريس لاق لس نيدالمش انثو ةيعش نع ىدع نأ نبا انث لاف ىئألا

 ةداتق نءديعس انث لاقىلعالادبع انث لاق راش ءا ارب مه هو: سامع نبأ ع نعقدعاىلأ

 ر# انك لاك ىناملا نم دمت انيدص ىعمسم لوس ىلا روم هيرتعت تأسف بعك نب ىأوعا ارى لاق

 تك امامالاءاسنلا نمت انهمملاو :: الاهزهنع تاس لاق ملل ءةيعش ان لاق رغعح نبا

 ه2 قلل و ىدرولعلاوو مش لااللاق ىهةدلو سامأ نهتم هن متع ما ةمشوالاذهاذاكتامأ

 انث لاق معنوأ انث لاق ىتشملا وسد قالا فزامةعتملا نعى-مهنعدتلا ىدررعناالول

 ىعسم ل-اىلان نم هب رتعتمس | فارق سايعنب ناريس نع قدا ىلإ نعةبعُش

 ننمهيرمعت هسا رعد ريس ي ليعس عجس هنو صوت درا ند ودسإلا وعلا عزا نع ىسع

 هلوأب نمل وأن ناوصلاب م ذى نليوأتلاىلوأ او رةع-وتأ لاق «نذر وحن دول ” اف ىعمم لأ ىلا

 رتبة ا ما.قل نهرو ن هون "اهو ةعماف نونمهومتعكلنابف

 ىبأ انث لاق عيكونبإ اا دع مسوهلعدنياىلص هلوسر ناس | ىلع مجمصلا نام اوأ مجدصل احا لا

 يطل هلا ىوه1اةريس نب عمتي رلا ىن لاقرب زعلادبعرب رعنيزب زعلادبعنع

 ىلعةعتملانا ىلعاءال ددقو جي وزتلاذ_:هوناندن-عاتة-الاوءاسنلا هذهنماوعتجسالاق سوء لع

 ىورامامآو عموما ده قييداء ان ء ىنغأاعانتك نم هيلا دعيج ءاب وحلا اك: اريغ

 هدو ريغىلع ءانمزل اةعتم هلي

 نمسايعنءاوبعك كو ”فانع

 عطاقا ريل هي نام ايش ىلاعت هللا باك ىف ق +: نادد_.> الزئاج ريغو نيا سم اف ءاصم هن تءاحام

 داعب نم هيمتيضارت ىف عملع 5 هل أود لب وأن قفلوقلا ف هفالخز وال نعرذعلا

 الذ ىنعم 5 كإذلب وأن قلد 0 :لالهأ فتحا ا: ك-املعناك هللا اةضل رقلا

 اه.ف 5 ةضلر 0 مش طرف نا دعب ةرسع ةكردأنا جاو هزالاا هيأ كسيلع حاحا

 كلذلاقن 0 مدر ةرم-ذك ام نهل فاس ىذلا ضرغلاد_عبةءارب و طع ن* هيمي دارت

 اوناك الحرنا ىرضح معرلاف هسدد أ نع نإ_ولس نب رجعملا 1 لاق ىبعالارمع نب د انثدمو

 ها رقلادعب . نه هيميذ اراه

 فال_ ةءارق 2 ىميسم لجأ ى ان( مهيمتعت ااه امهتءارق

 لعحا:حاللاعفو هرمممعلا خرج 0 اردنا ىسعمم :رهملانوذر د

 نم متعتتسااو الا اومن و ضار مو سانلاجأ لع حانجالواذ وعم نو 1
 ىلل->الاىف كودي زب نا فارغلا فنين دمك شيب هوماجأ ىذلا ىل_>الا ىذقنااذ ىم١٠م لسا ىلا

 ند_# انكدص  كلذلاق نم رم د نهماحرأ نأ نري ةسل نالدق 5 ةضا رغلاورحالا نم اودد زئو

 نم هن مايضارت ا هدف مكلعح انج الو ىدسلا نع طابسا انث لاق لضغمنم دجأ انث لاقنيسملا

 ىل_بفا مهعتك ىلع هاامعأ ىلا ةرحالا بعد ىلوالا ضي رغلا دعب نماهاضرأ ءاش ناةضن رغلا دعب

 نءهوقوادتب مديح نوك متايراذكو ( سماخ  (ريرحتار - ع )
١ 

 مد_ءامأوة حد نم لس .وه.طعمللا

 مناف هلوةلف ةبرثلا طارتشا
 مكيلعحا :تالف نم متت د اونوكلت

 لوتدلامدعدرععحانحلا عنرقاع [| |
 لوصحلل سي سلان ا ىذت#» از_هو

 بهذولو وهشدلادر < وه حاذجلا
 1 ارااعأ نأ ةياضصلا ن ماعج

 ةب لان اك تنبلابلوخدلاب مرت
 لوةوهواهما,لوددلاب مرحتامتا
 ريد زلا نباو رعنباو دير وىلسع

 نبا نع تاياورلا رهط او رباحو
 ركح ذلاعتهناوبتعو سابع
 تاهمأو هلوق وهو نيةاج

 كرو فك الا | 0

 مك ئاسأن ههلوذ أودوهو اط هارد ذ

 ت روكا نأتح وةن وي مئات قلل

 اعم نيتلجلاىف اريعم طرسلا كلذ

 ةنامصلا نم نورثكسحالا امأو
 تاهمأو هلوقنا ىلعف نيعباتلاو

 مو اهسعند هلة سم لجو

 هيلا طرسشلا كل ذد و عىلع لمادل دب
 اعلا طرعشلاق اءترهاظلا ذا

 الف نيتامملاىدحاب قلعتاذاو

3 

 ل تع

 دوءاض» ًاوىرخا. هد هم لك

 اهدحو ىلوالا هلل ناز لا

 اهم 3 1| هدوعادكو عاجلا لطاب

 نايبلاىلوالا عم نم ىنع«نالاعم
 ةياعلاءادشا ةيناثلا ماهانعمو

 3 سل ا ا و

 لسعد ول معن رتاج ري رغاعمد م هوهقم

 نونمّؤملاو هلوةك لاصت ال نم
 نكمأ ضعبن«مهضعب نانو او

 بئايرلاوءاسنلا ف لاصت الارامتعا
 ايلا نالطتمء اهدنا تاه افاعم

 بئايرلا نا كن هاهم نمنال
 نومانب نوال نهتاهماب تالصتم
 نمللخ هدف ريسغتلا اذ_هنئأالا
 امآ ىبعملاةه> نءو ظفالاةهح

 مك است تاه«أو هلوة نالذ اغلا

 لثالحو هلوقنالئلصاف تافوطعملا نيد متي واربح كلا



 ةيداحتالاولاصتالاب ميلا نالفىنءملاةهجنمامأو ([.) تمرح ل عاف لع فوطعممدعب امو كسئانبأ
 ىلوالا هلمجلا نا ىلع لدياممو
 تنعش ور نع ىو رام إس ره
 هللا ىله ىبا انع هدح نعهس | نع

 لخزا مكناذ' لاق هنا ل-وةيلع

 اهم وزد نأ هلل _<الفوأ ما

 جوز اذاولحخدي ملوأ تابلاب لخد

 نهنادعناكو ثنيلا جوز

 اذا 5 رااعا ا حاكش ىف دوعسم

 ذ'مول وهو سيسملا لمقاهتند قلط

 ةنيدأ !ىلابهذت ا قةتافةفوكسلاب
 هأوثذ فال ىلع عمت مهنداصف

 لح دول ةف :رك.لاىجا عج رث_أف

 ل_>رلا كلذ ىلابهد ىت> هراد

 لو زغاابهصاوبابلاه لع حرتو

 بيسملا ني ديعس نعوةأرملا كلت نع
 اذال-رلانالاق تداث نيد زنا
 نأدارأو لوحندلا لبق هنأ صا قلاط
 تتامناو كلذ إفاومأ عيوزت»
 توا ماقأاهمأ حيوزتيمل هدسنع
 ماقاك م رلاىف لولا ماعم

 نم لو دلاوزهملاباب فه_#ماّقم

 اهاعىنبم_هلوةكعاسجلا نعتبر
 نه ى:اخدأ عمرا ااهلعب رضوأ

 نامدقت دقو ةيدعتلل ءابلاو رثسلا
 ل ةصلا ةاكلا

 قا دقو لوخدلا ماعم موقت

 نا تايثاىفت.“ الب ىضارئاركب وثأ
 لاقةرجامل ل بع سرق
 ءطولا قلطا مسااهبل |و-دلانال

 ناب درو جاغس نموأأ ناك اكن نم

 بح ال ل اهسل نم هلو مدس

 فصلا لالخلاب ءطولا ص.صخت
 مكئانبأ لئالس>و رشع ىناثلا

 ىننثملا ب رهف مكالصأ نه نذلا

 نءالا ةارنِع مالسالاردصىف ناكو
 0 امو لزن نا لا

  ارهاطم زلال ليلقلا ىضْتَعب

 ةد 1! ىضقنت مئاهجرئريتست نا ليقدا اراقاذكو | ملص اتم معا لاا ورب ل ااماخلا
 اهنف ساذلا| ب مما ملعع انحالو كلذ نعم نورتخ 7 لاقو هضا رقل ادعت ع نء هن ةيضذارت اهق هلوذوهو

 لاقن رد ىارفو ماهم نم نا موسأ ىل عنز .هروجأنهوتؤتنادعك ذا فو متأ تيضار

 ةلط بأن ب ىلع نعحاصنب 4١ ؛ واعم ى لاق حلاصنب هللا لسع يي لاه ب ا ايي رص كلذ

 ُ اهقاد صاج فول نا ىضارتلاوةضن رغلا دعب نم هب متيضارب ا.ه | ع جات الو هلو 5سامعنءا ْنَع

 نم نهناقدسص نمإكؤاسأ منع تعضوا 700 ل ورح || لاقو ا هريخ

 الو هلوقفدي زنا لاق لاق بهو نب اانرمدنأ لاق س و 1 كلذلاف نمْرك ذ ةضد رغلادعب
 رةعحو أ لاق « غئاس وهذ اهشهنمثا] تعضونالأق 3 هضا َرغلادعب نم هيمي ضارت اه. 161 منج

 متنأ هي.ةيضارت امد سانلااهيا ا كياعجيرح الو كلذ عملاق نيالوقعداو هلايلا اوةالاهذهلوأو

 نهل بدوام طح ع نم نيس و منيب ىرحىذلا حا .اك_:لا ىلعن هروح ن ماطع ادعن نمو نانو

 مك.!نيط نافل ن ماقد صءاسنلا اوف اوهؤانث لح هلودريظن كلذر ٠ عضوو ريحا وأ ءارباوأ اع

 لال->اب لوةلاداسغل هل ىنعماللوةذىدسلا ةلاق ىذلا ءاف اي صائينههواكفاسفن هنمئث نع
 ملعاذ ناك هللا نا ى معن هناق اىكحام لعتاك هتيانا هل اوذامأو نيع كل ءالر حاكةريغب ها عاج

 نءمهلو ؟لربدبا عمل ترئاسرومأو مرومأ نماهرب_غويسك انمى سانلا اهب | :جلسام

 منمف) هل أود له وأن فلولا ُُق للا زالو ىلا تملك ل ددالك هن و؟ص اياه. فو ريبد#:] )|

 لاف 8 ” الاوز_هىفدللا رك ديد لوطا يعقل واّدلا ]ه5 فاتح ا (الو ط 1 «عطتتسا

 مصاعوبأ | لاق ورعد رج كلذلاه نم هرك د ةعسلاولا- ول تالا وق عهصع

 ىلا ص 00 او مك .ذم عطتسد م نءهو 1 فا نع عمد ىلأ نبأ ع نءعىسع نع

 اذ” لاف تملا نر هل 'ءد. هات نع مدت ىلا نان ءليش اند لافتخ ذو ا

 عط" ءسا م نمو هلوو سامع نب اع نعةملط ىنأنن ىلع نع عم اص نة واعم ىنث لاق حلاص ني هتنادبع

 نع ديعش اذث لاقدب ز, اذ' لاقذاعمزب رمثد [ًمثدع ةعسدل نك /نملوةيالوط عدم
 ننبحلا انثلاقمساقلا [نثص ا :معطتسا ل نملوقبالو 00 نور وا ددات
 لوطلالاق ال 572 نمعطتسد لنمو هلوةريسبج نب ديعسنعرشب ولأ ان تح انث لاق
 مسه انريسنأ لاق لرابملا نب اانربحشأ لاق لاق ىبسوم نب نا انك لاق. ىنثملا نما مرج خا

 نر# انثص 00 ط مكدنم عطتسا لنمو هلو5 فريمح ند. .عس ْن ءرمثب ىأ نع

 هلوقامأ الوط سل ل نمو ىدسا نع طامسا انت 00 انث لاقنيسحلا

 مات لود وكت زن الاقلاق بهو نءاانريس أ لاق سول | مرح لام لان مةعسفالوط

 ىوهلا عضوملاذهىف لوطلا ىنعمنورح رح 1لاقوةرح هي كني 5-5 دعا اوط لاق يب الاالوط مكسنم

 هعس رنع زرعنا راسحلا كعع 0 لاق بهو نب اانرمحخأ لاق س مرج ثاذلاق نم 0

 اههذهاوهناك أذا ةمالا مع *؛لاقىوهلا لول اةغسلاق ال شموس لل
 لوب ناك نيماتلا ضعب هيف نيلي ةعس راك دب زئالاقلاق باو نب انرمخآ لاق سنول

 ع اهعكشب نا ىرأ اف اهريغحاكذ :ىلعرد#» ناك ناو مالا ىأ اذا سفن لح ياذا

 نعربب ْزلا فا نع ةملس نب دا انريخأ لاق كرابملا نب اانرمحنأ لاق ىب .وم نب نابح ان لاق ىئثملا
 تالاق هسفنىةمالا بح عا ونال ق الفلوا اذناك ن الا ةفةمالاعب وزتي را نعل ئس هلا ارباج
 لاق ىعشلان ع ةلم ا” نعروصامن ءرب رج ا لاقدنجنا انئكص اهو زتمان تنعلا دنت

 ن تام اذث لاق ىنثملا مرج هن شان الكرش , ميهارباناكو دحالناالاةمالار احب و زئدال
 مويلاراسلاوذ كتي نا الءاطعتعم-لاق ع رح نب انريحتأ لاق كرابملا يان ربحت لاق ىموم

 . ةمالا
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 ضصخغ دفا: عهف للا ىضتقي اذ

 اوةغتاو دحاولاخع نآرقلا مو<
 نءالال اع تو زعلاة مرح نأ ىلع

 فقو::الوده_علا سفنب لسد
 نءعىو رامولوحخدلاىل_ءةمرخلا
 م- مب اماو هم لاق هنأ سايعنا

 لاق هنا ىرئالأدسأتلا هيدارأ هللا

 اذ_هىفلوطلا ىنعملاةنملوةباوصلاينياوّةلا لوا ورةعج بأ لاق« مم جس ناىبشخاذاةمالا
 ءامشالا نم اًئدْش مرح مىلاعتو كرام هللانا ىلع عيمجلاعاجاللاملا نم ىبغااوةعسلا عض دولا

 ةذإءاضقل هلهءلعكلذم رح ا ةملغ دنع تااذ نم م زحام لحاقةرخلاىلال اوطلادحا اولءامالا اكن ى وس

 ءامالاحاكن م رتل ىف هإ؟4لوطلاد اول ءامالا حاكنا دعام.ف مسيمخلا ن ءاعاجلا كلذ ناك ذاف
 ءاضق هم ةرخلا ىلالوطلاهدوبو عمْكلذنالاهف هرم. ىوهةبلغ لأ نم هل لح الل طا ادجاوأ

 ىف صر فهسفن ل الهف اخي ىذا ارطمللةثيملاك هصخخشر عقدت ةرورمذ عضوع سدأو ةوهش وةذإ

 فودلاو ةرو رضل ا لاح قهدايعا للا صءرىاوألاتام را نمكلذهيشأام وهسغا مىدلاهلك ١

 ىد_بعاىلاعتو كرايتهنلا صرب لولاو>-الا نماهريغىفاهنم مهملع مزح ممنم الهلا م وسفن ىلع
 الا هل 2 الاها ةمأوأ ةرحهأ صا ىوهدباغولال رنا ىلع عسمجلا عاجلا ىو ةذاءاضما ماوس

 زاجأو ىوهلا عضوم اذ هيفلوطلا ىنعملات نملوةداسف مذ ”وث|م هي للا تذأ ام ىلع ءارسشوأ حاكشد
 لام نم ةعس ك<-:هدح لن ءوانغ صوام ىلع مالا ناك ذا الا لب وأ ةءامإلا حاكسن ةرئلواعلا دج اول
 فالوط لوطي هيلع لا هنم لاقي لاضفالا لوطلا لصأو مكناع أ تكامام عكس :دكفرثار لا حامل
 مكننا) هلوقلء وان فلوقلا م رصقلافالخوهىذلالوطلاىفالوط لواط: لاطو لاضفالا
 مكشم عطتسمل نمو كاذب ىن ع (تانمؤااهكتايتف نموكناعأ تكلمامفتانمؤم لا تانسدلأ
 نةدصدق قاوالاتانمْؤمارتارخلا نهو تان مهلا عكسي, نارازحالا نم ىعبالوط سانلااهأ
 لهألاق تان ىفاناقاموذب و قحلا نم لسوعيلعهّنلا لم ها لوسرهيءاجاع وهللاددحوتب
 نب ةيواعم ىنث لاق لاصْنءهلادبع انث لاىبدملا ”ثدع كلذلاةنمرك ذ لبوأتلا
 مك -.ءلفرتار يللا مكسش نآلوقي تانصحملا مكسن» نا هلو صاب نب نع #حلط ىلأ نب ىلع نعلاص
 دهاحت نعمجن ىنأنبانعىمسعنعمصاعونأ انث لاف ورمتنبدمم "مدع نينمؤملاءامانم
 ةئمؤملاة مالا مكنيلف رئارلاتان عملا لاق مناع تكلل مامةتانمُوااتانصحلا عكس نا هلوق

 دم انئامع هلئمدها نعم يأ نبانعلبش انث لافتغيذسربأ انث لاقىنالا نثدص
 نص موءافكتايتامأىدسلاى ع طابسا انث لاقل ضفملانبدجأ انث لاقنيسحلانبا
 تانمملا مكس: ناريبج نب دعس نعرشب وب انربخأ لاف م.م هانريتأ لاق نيسملا انث لافمساقلا
 ةمالا وز ةرولا مكشي امد لنمامالاق تانؤملا -:ايتف نممكئاع تكل ءام:تانمؤملا

 امفتانمؤملاتانسهحنا كذب نا هلوةىفدب ز نب !لاقلات بهونءاانريسخأ لاق سون مدع
 هيفكي واب ففعتبف ةمالا ذه مكنبف ةرح هي مكتب امدححال لاف تانمؤمل امكن اتق نم مكن اع أتكلم
 ىشذىت-هلل_< لو اهماع فني وةرحدي مكي امدحال نملالا دحالكلذهننا لحتلو اهتنو ءاهلهأ
 ماشهن ع نايقسانريس؟ لاق كرا ملا نم اانربحأ لاق ىموم نما انث لاق ىنما اشياهمص تنعلا

 ىلعةمالا مكسنت نا ى- من لسو دلع هللا ىل_صهّنلالو رنا نسما نعلوحالا ماع نع. ئاوتسدلا
 كلذ ةءارق ف ءارقلات فات اوت مأ مك نالفةرخالوط دسجو ن ءوةمالاىلءةردحلا رمل
 نم نارقلاىفامرئاس عمداصلا كي تانصحلا مشي نا نيركملاو نيف وكملاءارق نمةعاسج هنأرةف

 اوه-و واهنمداصاا اوقف ممئافوكناعأ تكمامالا ءاسنل !نمتان_صخلاو وق ىوسكل ذرئاظأ
 اولوان مما تارغلاىفامرث !سامأو نهوذص أ مه نهج او ْزأ ناو نه او زاب تانص<نوماىلا هل أن
 كلذ دارعلاودنب دملاءارقةماعت ًارقوةفعلاب نه سفن أ ندا نهءاسنا!ثاىلاهنمداصل أ وه يشك ق3

 بسنلاةهجنمتامرحلا عمبسلا ف
 كاوال !نمىأ تامسهملا نما منأ
 ل ايلا ليش لعر تح تاك
 داورإ ل-م رحت ىلءاضنأ اوقفتاو
 دقن نءالا هب راحام أدل ىلعداولا
 جوزتي تأ باللز وع ةة.:-ولأ لاق
 هللا نالروح ال يفاشل !لاقوا م.

 ىأ للان م لوعذملا ىنععاما هل عف
 دسلا نأ ىبعيلواطلانموأ هلاخلا
 اههناللعاغلا ىنعع اماو اف لحي

 لكل_-< وادحاو فاح ىف نالحب
 امها همحاص بلة ىفامهنم دداو

 رب داَعَتلا ىل_عوةدوملاو:غلالا نم

 هتليلحا منا نبالاةب راج ىلع قدصا
 ةئالح اهتادتحو زىل_عودصتاك

 فنصلاِب الاية مرحلااهلوانتف

 نيتخالانيباوعمجت نآورمثعشلاالا
 امين عبجلا ا ءثمرحىأ
 باستك الالوأ سيلغتلل ثينأتلاو
 لاقي نأ نككوةإهلنا ل, وأتب وأ
 نيغن *قلطملا لعغل ا نعبئانواولا
 نوكر ع .4جاوهثينانوهريكذئرابتعا
 امأاههم وأ كالملاب وأ حاك_نلاباما
 اعم امسهلع د_ةعولف حاكذلا

 تيترتلا ىل_هولطاي امهاكنف
 نمله سأ مفدلا ناليفاثلا لطإ

 ىرثثدو امهادحا مشي نابوأ : َن نومك تن: نومع ا : ا تان ضعب ارو نوهمالساوأ ن تمرح ن مص أ نوض عبو نه او زأ نهنصد-أ ضعب نا ىنوع فلاي هلك نيهلا كلع امهندب عمجلا امو عفرلا
 'هفةباضلا تغلتح ارق ىرخالا 7 نيسينتأنضساو ل تلك يا

 0 كلذفلوّقلا نمان دنعراوصلاو رفعح وأ لاق عهنعتب اورلاىف فالتالا ىلعتمةاعنع عسمجلا |
 ندب زودوعسم نب اور معو ىلءلاقف قلوعلاز دمع رن اوصلاو رععد را عدن ورز قف افال ىلع هلع نع ميما

 وأ عه ادزأ ىل جالا ىاعت وقل عب اسهل راجل ىاعس عب عم ارجو هالو الالم الاعسمتب مم ار وعبر 6 ناوتشإا



 ءاهقشلاوةبامصلارئاسامأو كرْثلابناج طوحالافزاوحلا ىلع لدن ةداالانا لسوأفةمرخلا (10) عاضبالاف لالا نالو مهماعأ تكلمام
 هس سس مستعمل
 اذا هنآ الازا- كلم! فام مب عجولف

 ةيناثلا ءطو مرح اهمها ٌئطو

 لز ملامةمرحلا هذهلو زئالو هملع

 قةعوأ ةمهوأ عس لوالا نعهكلم

 ةف. تحول لافي وزئوأ ةياتكوأ

 تبدصف ئراَعل ار قام متدابق ىبسعملا ف كاذقاغت اعمراصمالا ةءارق ىفناّدْضِيةّتسم نان ءارقام منا
 مكناعأ تكاممالاءاسنلا نمتانصهلناو هلوةوهوءاسنا!ةر وسن «لوالا فر اىفالاباودلا

 ةذرغةسساهرسكةءارغلا تناك ولو اهكف ىلع رادمالاة ءارق قاغت الهداص فرسكل اريكس الفاف
 ىتدااىناعااىف تادحالا فرصت نم انرك ذاملكلذك ام ةءارقلااباوصناك اهكقءاتضاغتسا

 نونا ىبعع مناع أ تكلمامالا<لعمارج ءاسنلا نمفئاغعلا و رمدكو ل كلذ ىن_ءمنوكمفاهاس

 ةكوا لكل لاقي مءاسنلا نمباوشلا ندوةانف عجن لاف تاستفلاامأوةفعلاب نهسفن نصدأ
 هلوقب هللا ىنع ل هوتانمٌؤااريغتاشغا ساكن ىف لعل لهآ فاتدنا مث ىتفدبعلاوةاتفةيا ش وأ نس تاذ
 كلذ ضعب لاةف نينمؤملل ب دانتهنلا نم كلذ مأ نهنم تانمؤملاادعام مب رحت انمؤملا كا بتف نم
 راشب نيدم سمح كلذلاف نمرك ذ نيكرشملاءاما حاكسن م رت ىلع ةلالدءرك ذ لاسعت هللا نم
 نأ ىجش اللاقتانمؤملا ك:ايتف نمدهاحت نع ع ىب' نب نع تاغسان ريس لاق نجرلا دبعانث لاق
 نمد ها<نع عن أنبا نعنا.غس نعى ام" لاق عديكوثبإ أمنا ص ةئن ارمصنةكول# حور

 لهسن, ىلع انثمع باكل لهأ نمتكولمملا مكشي نأ ململار علل ىئبنياللاق تانمؤملامكستايتف
 نيهتلادبعنب كلامو سن نب كلاموزب رعلادبعزب درعسور عابأ تعمملاف ل بمئيديلولا انث لاق
 تانمؤملا مكتايتف نم لوب هنانالتينارصنل ةمالا لسمدبعلالول سمر لال نول وة مبسم نأ
 ةعاج كلذلاق نو رخل !ىلعالبد_:لاوداشرالا ىلعهنلا نمكلل ذنورخآ لاقو حاكدذلاب ىنعي
 لاف ةريغم نءروصنمنعرب رح انث لاقد جنبا سمع كلذلافقنمرك ذ قارعلالهأ نم
 لحأ هّنلالوّقب مهلوقلاوأّءاو هبا وش .نحولأ مهنمو رئاراةلزغع باكا لأ ما ةرمس يموت لاق
 تانمّؤملا نمتانص خل او مهل ل> مماعطو كل ل> ناكل ااونوأ نيذلا ماعطو تابيط  !هكسلا
 تانص( هللا ل ؟دةناولا نهر وأن هوة: 1 اذا هملبق نمباثح-لااونوأ نيذلا نمت انصخللاو
 ريسغ تانمؤم ا عك-:ايتف هلوق ىنعمواولاق ةرحالو ة#مأ نهنم ص نادال سلف اماع ناكل | لأ
 ىلع ةلالدو» لاق نملوةباوصلاب اذ فنياوعلا لوو رغعحول آلاف« نانوالاة دبع نمتاك رشملا

 ءامالا حاكسن لح أ و ذث ل هللا نا كلذ نيعلا كلجالا نالكتال نهماف باثكسلا له ءاما حاكسن مج رحت
 هي الان اف لئاق لاق ناف نه اكن ل_سلزئاس ريغف نهمف نهاسهسىنلا طورمشلا عمت لا# طورسمثب

 نمصا_خىاهمكح ناناب ادق ةدئاملا ىفىثاانا ىل_ءقحاكسنلاب نمت ايا ىلع لدن ةدئاملاىفىجلا

 نيتي ًالاىدخاث سلو تانمؤااهم.:امتفن ٠ هلوقم امان ود مهرئارحا مم ىنعما ماو عهتاذصخت
 ىرخالا مك ةعفادامهادحانوكرامغاو ىرخالا مة نيبمامهادحا لدى :رخالا <-اهمكح ةعفاد
 مكي نر ئاح ريغفة فعلا ىلعامه مك عاش جبازئاسا ههواماف ة د ىلءامهسمكح عا_ة-اازئاج نك ' طول

 سا.قالو كلذب ريخالو سايقو ري ن ماهل مل ..ةلا بحب ةدنحالاىب ةرخالا <ةعف اداهناب امهاددال

 فلولا 7 م مئامانود ماب نم باكل اونوأ نذاارثارح نمتانصحلا وانلقام هل مكنت لاو

 عدقتلا ءانعمىذاارخؤم لا نماذ_هو (ضعب نمهكضعبمكناعان ملعأهتناو) ىلاعت هلو لد وأن
 نم كنانع ؟تكلمامن ف تان موملات انما عك نأ الوط مكنم عطتسس مل نموكللذ لب وانو
 ل وأتت عوذ سم ضءبلاهاذ_بهةاتفاذ ه كنا ىعع صعب نم عك ذضعب عكنبلف تانمؤملا كت امّف

 هزم تاع اثكلما م مكشيلف لي وان كناعا تكا مامذ هلوسق ناك ذاءانعمو مالكللا
 ملأ هللاوىأ ضعب نمو عب من اسعأب ملعأ هللاوهؤانث لج لاق مث عفرف ىن لا كلذ ىلع كضعب

 ةدعىف تخالااكنز وح الان هه
 لوالا حاكنلا نال نئابلا تحالا

 مدراوةدعلا بوجو ل لدي قاب هنأ اك
 حاكننالز وع وفاشلالاقوةقفنلا

 اهئطوب ردا موزل لل دب لئازةةلاطملا
 ةعفذلامو رو ةهدعلاٍب وح وامأو

 ثتاصح حاك_ذلا ىله>- ثم لوقنف

 لوص> اهسيد ىل هردعلالود

 ىلاتلا ريسغ ءانثتسا نال حاكنلا

 هت و رفاكسلا لأ اذاو 0

 راتخايفاشلا لاق دف تاتدنأ

 ءاو_.ىرخالا فراقوءاشام هنأ

 عو رغبني_بطاغتاوسا رافكلا
 روتي الذا يندلا ماكحأ ىف عئارمشلا

 منارفاكم ادام عورسغلاب فيك

 مةرخ الاف ورغلا كرب بقاعن
 دب ورا متو مالسالا كرت ىلع تقاعتي

 زو ري-فنأ ىورامعفاشلا لود

 لاقفةوسن نامت ىلع لسأ ىلبدلا

 صح“: مو قاطأ نهرث اس ىرافو
 نات ة.ن-وأ لاقو تيترعا | نع

 كيو امهكرت اعمامج مم وزب

 ناطللانال ةيناثلاىراق سترتلا

 ماعاوعمجت نآو هلوق ىفعو رسغلاب
 فلافنرفاكلاو نمؤملا لوانتف

 ل ىلعال ادىيبنل اا دلل
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 منم مكتسلف لوةب ؟<-:مهلك كلذ قدصف ؟هّللا دنع نم هبءاجامو هلوسر وهللاب ممنم نم نم ناسعأب عورغلاب ايطاخت رفاكلاو داسغلا
 رسوم اذه نمةرخالوط دحالىذلا رئقملا اذه مكن ل تانمؤملا عكست ا.تف نم «ركتالوط مكسنم عطب

 هللاو مك ةودهقلا ىلا كلذ ل>ناف هنا ىلا نهرئارسساواكو هترهطافنا_ءالاتدب ادق ىجأ اةنموملا هاو 4 عل تاىلع لد كو ١ ع ه غلاي اطخلتا ن ا . .

  +/+/000املا الا حجاج ب© تببش٠ْي ي72020202ُ 000ج هه ور
 ش . ماكحالا فر فاكلا قىفهرث رهظرال

 معا 1١ ١ ١١ هلوفاملاكينلا كإذررغت مالسالا جبة بصغلاورهقلا لبس ىلعرأدوه ويفر ريغ جر زول هنا ىلع عاججالا ةبويثدلإ



 و4 ءآ1ءهللا ىلصهئالوسرنأ ملع' وهربت )ا 9 ص رتوا_محر اروغغناك هللانا هلوذ لء .ادب روغش مىدءامنأ ءانع:فلسدقام 5 لامن

 نهوت آو نولهأ نذا, نهوعأ 55 هل ودل“ وان ىلوقلا ُُق نذر ارم. ومكسصرلا رسلعأ |

 نذاب نهلهأتذان هلو ةبو نهوجو زف نهوصكسا او وانت ل> لوقب ىنعب (فورعملا نهرو-أ ||
 نهرووم نه وطعاو نهروحأ ن هول اوهلوقب ىنعبومسهاضر و نواكشك ايام هرمأأو نواب رأ :

 ىنعو قادصلالاق نهر وأ نهون اودب زنب لاق لاق بهون اانريخ لاق ساو انثص 5 ||

 ىلوقلا و نهلاروهمهواعحت نأ مدلل مل هللا لحام هبمتيضارتام لع ف ورعملاب هلق ٍ

 ريسغتافشع ت ذصحت هل ودب ىعب (ناذخ أ تاذذقءالو تاقاسر عاصم دل اولد وان ١

 كالذنا ارك ذدقو حاغسلا ىلع ءاقدصأ تاذنتمالو لوق, ناذخ أ تاذذكمالوت ان امريغ تاخلاسم ||

 دةقاوللاناد_الاتازذكملاوانْزلاب تانلعملا بزعلا ف ةبلهالا ف نك ى اوزلا نال كلذك لبق |
 يثرص كلذلاةنمركذ كلذ. نالعءالانودا ءاهبروحمتلل قددصا اول ءاخلنا ىلع نه سفن نسا :

 هلو: سايعنب !نعة ملط ىأ نب ىلع رعملاصنءةب واعم ىنث لاقحلاصئيهشادبع انث لاقىنثلا ||

 الو ة.نالعالو رسسىفىفناو ْز ريغ فئافعنهو كنت ىنعي نادحن؟تازذقمالو نافاسمريغتانصحم ||
 ىبأ ىف لاق ىمع ئى لاقى أ 2 لاق دعس نب دمت رومدص ءالخا ىنعب ن ارح تاذدكم ٠

 0 تازذمالو انزلاب تأ املا افلا الد ةاشوإ ع و5 5 سامع امن ع ادب نع ا

 رهظاماما نولوةي ىنتامنولحت ا وانزل نمرهطام نومرحبةءلهاجلا له ناكل اقدحاولا ليلا |
 امواممرهطام س>اوغلااوب رقتالو لاعتو كرات هننالزناف كاذب سايالف ىننامامأو مولوهف هم

 نان انزانزلا لاق صاع نءندحب دوادت«««لاقر وعم انث لاقىلعالادبءنب د دع نط

 ناد تاذذقمالوتافاسمري_ غتانصحت أرق ئامْؤشة ملا نوكتوهري غب زن الو ندمللاب رن
 تان ههللاامأ ىدسلا نع طامسا انث لاق لضغءنيدجأ انث لاقزي_سملانيد# (ًشدص
 الوانزلاب ةنلاعملا دفا سملاوةقلا مريغفئافعلاتاندحلاو ةنصاهلهأ نذايتمالا كدت ى اذعلا

 نع حين ىلأ نبا نع ىسع 5 لاق مصاءوبأ ان لاقور عزي دمج رمد اةيدصة ذم

 ىلإ ئعص ليلي نازك ةأرملاو ل>رلاهذذت إل 111لاقنادح أت اذه الو هلو: ىف دهاحت

 ل ةذاععم نب ريش نب ده هل_ةمدهاجت نع جدع يأ نبا نءعليش انث لاق ةةيذحولا انث لاف

 ىتلاىئبلا ةفااسملا نادت ازذكمالو ناذ لا امريغتانصح ةداتق نع دعس اذث لاق ديزب انث
 ا«.جامه> اكن نع نام هاتف دحاولا ليلخن|تاذندحلاتاذواهل ضرع نماهسةنرحا وت
 نب لاهت!تعم« لاق نا_ىلس ني دمعات 1 اوعي ذاعمابأ تعم« لاقب رغلانب نيس نع تئد

 لوي را اركان هف تان مول رك نا يا تح كل ريغت امد هل اوةفلوت و محارم

 ةرسنسملاد حاولا ليان اتازف نادت ازذمامأورهمريغبةنلاعملاى-هفتاقاسملاامأو ةرحب و زت

 نب لبيع «اانربخ لاق ده ان لاو نيسسحلا 5 لاق مم ماعلا ان ضص الذ نعهنلا ممم هن

 هلا سمافامهثمحن اود ىذلا امافرخ 100 نمثبخأ مهدد ناحبق ناوجواألا لاو غشاء

 نءالاقلاق بهو نبانري# لاق سوا 00 نر1ناناززرخ 7الااماو اهأنأ أ نك رعت : ىلا

 معاهم روقمف ةارملا قلت ىذا مقالا لاق نادت از _فقمالو تافما .مريغتانصحت هلوقىفديز

 فلرعلا هو ناددالا لاذ هعم م5 و هللا م دعم ىلع اهعم معي ؛ بلان اد الاوت هذيو بهذي

 ىنععفلالا خشب ١ نصح ًااذاف مهضعبهأر ل ىلا (نصح ا اذاف) هلو ولد وأ

 نجو رت اذاف ىنعي نصح ًااذاف نورخ 1٠ أر قو مال الاي مارا نم ورغلاتاءونمم نرصف نأب-ًاذا
 ل «رةعتسول )لاف جاوزالاب مار !نمحب ورغلاتاعون؟نرمضف

 باوشلا نما رقفسصذُ ا املا رداهت ًامفمالسالا ارادم 1قتانحش سم ناتفو رغم ءارق

 تقغتااوفنيهحولاب ةءارقلازوحاسءاو ىعملاىج جناةخع تناك دارنا ريغ كاذ فاناقامن اناطن طناف

 تن مراقلا هس ني :مخالاب قلسأ

 ىلعالوا مع لع را مكنال لاق
 لكتاب كلذءاأعلا طب_ضوا تلا
 ولع اضروأ ةبارقاهس مدد نيصطه#

 قنارخ الاو ارك ذامهدحأ ناك
 عمجلاز زوك الفا هتدب ماكسنلا مرح
 تنروأ ران ومجلا عفا:

 كلذكواهخأ دالو تان واهمخأ

 دالوأتانن واهتخآتنبوذ ًرلا نيد

 ةلؤِطتاوةمومعلاث ناك ءاو كاي تأ

 مر_<الو ءاضرلاوأ تسلا م

 حاكتنالو اهجوز مو ةأرملا حام
 د>وثالهنال اهورتند وةأرملا
 دحاولكةروك ذ در دعت ىلعدم ردا

 ةروكدر لقت : ىلعدجولاغ اوامهنم

 ناوحا طعف هند وأ جوزلامأ

 تخرفولام قالعذتت .>ةرهادملا
 امستسنوكمال هنافارك ذ ةأرملا
 ميرحت طبض دقو عاضرالوةبارق

 امهادحا نيب رخأ نيترابعب عمجلا
 امنت نيت أس عا لكن بد عمجلا مرت
 ة.هرحملا ىضتقي عاضر وأةدارق

 نيد صا لك نيد عمجلا مرح ةيناثلاو

 تناكول ءاضروأ ةءارق ]هواه

 رشع مسارلا فنصلا « كياع
 درودةوءاسنلا نم تان صحلاو

 اهدحأ ناعع تارقلاىفناصحالا

 تانسعهملا ن رومرب يذلا ود رخلا

 نمتانسملا ىلعام 0

 ريغتانصءةغعلاا نانو ةناذعل ا

 اهئلاثواه-رف تنصح تاقلاسم

 هريسغت ىف لق نصحأ اذاف مالسالا
 تاذامنوكاهغبار ونملسأ اذا
 ىأءاسنلا نم تانصحملاو جوز
 0 -ولاو ن« ماو زالاتاوذ

 وهرك :وخال ا ىنعملا لصأ فكرت راسن

 ةحيصدس عردو ةنيصح ةنيدمعملا |

 جوزلاو مالسالا اذكو ىهانملا باك: -هر | نمتعن امة فعلاومرفريخلا كح ذاغن نمناسنالا عن بيس ةيرط +طاوتاحار طاوتاق الا نما جحاصتعنام

. 



 عمو يو زلابنهجورف نصح" ن نالداصلارسك/ئيرق نزلا ف حوقولا نمج وزال ةعنام )١( ةجوّلادرومالا نمربا كم هنجوزأ عام
 )7 7[ل©9ف9©فؤ[صص تت قاللانأ هن ئاعأتكلمامالا وق

 نهفرغك-لارادف جاوز نهلو نيس

 اذا ازكعو نيملسملاةازغل لال

 ةعين -ىنالاقالحاعمناو ْرلا ىس
 اهثراواهمامتاوةمالا ءارسم ىلعا ءامق

 ةقر غلا بجو بالا »ممالك ن اف
 ىسا ادع لصاخلان اب فحأو

 لعن ع ..بلادنعواهمق كلما باها
 لوالاو صغمىلاصخ* « نمّكلملا

 ن أ ىنعملالمقو قرغل ارهظف ىوقأ

 اذاالا - .!ءمارحاوزالاتاوذ

 ع وقو دعب دي د> اكشن ن هريكلم

 لب قو نه -اوزأ نيب و ن ندب فارغلا
 تمرح ىنغملاو رئارملا تاة_خلا

 لع>ىذلا ددعلا الارثارإلا -
 الاوأ م رالاو_هو يلاكلممتا
 لوصحل نول اكلمك هللاثإ ا
 كولاروض- نم ةرمتعملا طئارمتلا
 وهلوةااوكلذريو دوهلاو

 بدو دقهلل'نالءبحاص ا مهرأ عذادريغفاغاتناناو كلذ ىنعمنا كلذو لفغأ دف ىناعملاهبلع
 هياعهللاىبصلاقنرحلا ل_سوميلعدنناىلص هلو در ذاسا ىلعمالسالات اذريغو مالسالاتاذةمالا ىلع
 برثيالوهللا باك مم رضياذتداعنا مئاهمل ءبرثيالو هلل باك اهدصاف د ةمأتنزاذا سو
 اهعبيلوهللاباتكاهم رضمافةعبارلاتنز نام يلع ررثد الو هللا باتك ١مم رض .افتداعنا مث الع

 تاذكالذب صم لذ 39 ا امامىلعدودلا اومقأ مس وهيلعهللا ىلصلاقورعش نم لمد ولو

 أو هللا باتكبن رف اذا نملعاهتماقاءامالا ىلا وم ىلع ةيحاودو د1 اف و زتاذريغالو نم وز

 ند رلادبع انثلاقراشب نبا هيوكت د اسما لث ”اه تن اذ لئاق لاق ناف سوما هبل لسفتلا لوس

 ىنلانادلاء نبدي زو ةربر هى ع نع هللاد_,عئهللادعنعىرهزلا نع س:آ نب كلام انث لاف

 نآفاهداجاةتزنافاهدل ا تزنافاهدلجال ا ندعمو ىنزب 'ةمالا نع لكس سو هم هىللع هلبأ ىلص

 ةئييع نأ انثلاقس ركوأ | د زعم! اريقذلاو ريغضد ولواهعيف ةعبارلاوأ ةئلاثلا فلاةذتنز

 هيلع للاى صهتلالوسرنا لئسو دل نيدي ز ورب ره يأن عهنلادب دن هللا دبع ءىرهزلا نع
 011 اعلا اسس لوس تنس تملا بحو ىذلارللان ازيد لقتو ورك دذمل_بو

 دح نا هبدق هلل.ق 5 ن ماض ادعبفباكسلاب ن ماعئاذن «ب>وامامأف نوئاصحلا لبق ناك مود

 ىف ؤ سدلو ىتش نا ع ىلع ل ثنةملكتاد>الا ناوي و ثلا هتمرخ الا ناو مالسالا ناصح الا ناعم

 ىلصىالاتانابدن هد نا لم ىبزت ةمال ا نعل“ :هنأ ل سو لعن ىلص ين لانعى ورنم ةياور

 ىل نس ىذلا ناض الا نا ىف لة كلذ نوكمف جي ورم اا لبق فزت انا حارق ملسو هيلعوللا

 ناك ذاو مالسالا نودي ىلا اوههناالو < وزتلانودمالسالاو هايزلا ىف ىفءامالادح لسو عدلا

 ةحورتماهماءدحلاةءافااهالومىلعب>اوف تنز ةكوأ*لكتن ا لولا نمباوصلاف كلذ ىفنابنالا
 نء.هحرخ ان ءالا لو هيلع هللا ىلس هللا لوسرةةسن متنا !اوهنيا با“: كرهاظ ,ةحوزتمريغوأ تناك ىردحلاا دعس ىنآنعىو رام لوالا

 قةءارقلان ءايرتخ امك هينيبت كلذك كلذ ناك ذاو هلملستل ابداع نم هلعدملا تو-و نهل ساطوأ مول اي ايابساةنصألاق

 عكشي نأ الو 0 .:ه عطتسسل نموهر 0 ىلاعاهللالوة فنا ناط ن ا تاق ٠ نسم -ئاذاف هلوق نهلع مقننأ انهر 5 جاوزأ

 ءانعم ع ا هلوذ نا ىلع ةلالدتانمْؤملا عك ه0 1 تكا مف ناس او
 ككلذن ا بسحو و تانمؤملا مكدتاب :اماف نم هلوقب ناعالاب نوقسصو دعب كلذرك ذ ناك ذا ن

 رع-غ هنا 'الذو طخ ن طدعف ناعالاب ع | 11 ا سرع سلسا

 ام تانم لا تانسما كش تلو ان مكنمعطتسإا نو كلذ ىنعمنوك,ن أ مالكلا ىف ليكم
 تاندحل ا ىلعام فص أ نوملعفةثحاش ني ١ ناف نما ن هاذاقتانم اكتب اعف ا تكلم
 نايبلادعب ن مماعادع,ةشحاغب نينأ اذادحلا نمنهلعبحاسعأ ادن تبمرمملا روك ةباذعإ ان.

 ملسو هيلعمللا ىله ىنلا انا

 الاءاسنلا نمتانصج4لاو تلزمذ

 م نهانلا ساق مناع أ تكامام
 هلوة؛تاروك ذملام رحتدك أ
 لمح جاحزلا لاق مل هللا باتك"

 نوكب و لعف مما اب وصنمن وك نأ

 لد سهربغ كلذ ناي تان نر ع نم نيئمؤم ا نم هنود انلزوحالا_ع هيأ 53 امرأ ريس

 ا نمد املج ن :مالسالا نودي ورثلا هنأ ىلاءانعم فرمدد.>الزئا ريغف مالكلا ىف ءار دامك اذءار وامل لس -أ او

 ّآ رغب نأ ةعضوملااذ_ه قداصلا مهب نا ا سمريغتانص# ارد نارا ىذلا ناريغنا عالاب ن هأيا نكح ءاوس ناروك ذملاهذته

 ندح ا اذاف ارغب نا + ذدادلارسكب نا: ددغأ ارد ناو م لالا مضر ةشحاشب نينا 1

 اذاف هلو5ن «تامص# هلو5ن را د>او قا .سود>-او ىعم ىبعئراقلاةءار 5:فلأ: ا

 ىلب وأتلا له فات ادقو تفصوامةءا ارةلامسو ناري ان نك مكلذن ا

 نمرك ذ نم . اسأاذافن هح ا اذاف هلو ىتَع ءمهضعب لاف هنءارق ف ءار مرا اا اخلا وان

 نعرسشعم وأ ني دعس نع لضفملا نب رمد انت لاه عد زب ني هلا دبع نب ل رص كلذ لاق

 ىنرب_ لاق بهون اانربخ لاق س و م اهئاصااهمال_سالاقدوعسمنباتاممهاربأ

 وأم رصاالوقلاب ناروك ذم
 ىنااناس وأ ة محو أ ةملد الدب

 عرفا لقاك لوميلع هلبا ىلص

 ددو امهريغو نيتحخالا نينعمجلا

 ةب الاف ةءانعلا هذه لعب لد

 امالث :ةلطملا نأ هنمرخأ تاص دخت

 دبع تاهت نا ثرملا نب ماهه ن هدي زب نب مهازب 'نعمثد-نار جمني نا_؟أ-نا مزاح نر رج اهقلط ناف هلوق كلذ ليل دولحت ال
 1 ا - ب تق دار 1 -؟ ٠ دمك لازال اج والاهل للا ااا يو دوور .- ارك را وهال ازز 1 1111117 ل كالو اص "اك حج ك6

 1 هدنعملاابتمو نمؤل ىج ج>-تاكرم .كملااوعت كنت الو هلوق ليل دبة دير او ةس رخل ااهنموهريغاجو ز يكس" ىحدعبنم 4لالإف



 ةركالوط ىل_ءرالقلاىفاشلادتعو ) ا 0ه) فاش: الاي# هه| أ مكش,نأ ! هل ارحم رح هح اك نمنأ اهنمو ندد لد ١« تاقلطملاو هلوق وق لال

 مل نمو ليلدبة مالا حاكسن هلز وحال دس ا يب بإب اااسسا

 0 ااهتموالوط كتم عطتس

 اهتموعاب روتالثو ىتثم ل_ءادب
 لس وهمأع هللا ىلص هلوقلةنعالملا

 هلوقوادب ناعم التانعال#آللا
 مك نيبىأ هل لوع_ةماوغتت نأ ||“

 توك نأ ةدارامرعا للعام

 مكوك لاح ىف ككلاوماب مٌؤاْعتبا
 نيفاسم منوكلاحىفال نينصعت

 لاقف نص  ملاهنا لاق ةدلح نيس اهدا الاقذتنْز يمل اعف دوعسم نب هتلادمعلاس نرّةمث' هللا

 دانج نع نايس انك لاق نرلادءع مث لاقزاشي نبا انمرص اهمالسا| ماصحا دوعسم نبأ

 امتاصحااهمالس'لاقفب و راهل سلو تنزةمأ نع دوغسم نب الاس نر منن لّمعم نأ مهارب نع

 تاقلاال 8 رنجات ل ءةدعش انث 0 انث م ىلا 0

 ولأ 0 اهمالساامئاص- الوب تاس ل ع مههارب نعهريغم نعرب رح 6

 لاق ٠ ندح ا اذاف ةبا - تره اا جلا نع ملاس نب ل يعم ءاانريسخ لاق مده ار لا

 لاق ىعشلان 2 نعفدئاز ار د نبى حي 0 لاف ىافرلا ماشهولا انيكص ناسك اذالوقب

 هللا لعح ىلا مكاو ا 3 اوعضن ال“ ١ انريمشأ ةريغملافمج' مه ان لاق ها ارانب بوعي 0 اهسالس ايات لاق

 اورسذتف 1 لالا م. .ةامايقكل ىلأث بى انث لاقماثهونأ 8 ص نا ًاذال وقد نصح ًااذافل اوي تاك هنأ ميهاربا نع

 نوكنأزو< و محادو مك ايند نا انك لاف م.هاربا نن بوقعت نئتدص مال_هسالاناصحالا لاق ىبعسشسلا ن يدا ل نعةودماز

 لوعغمو كلذءار ونمالدب اوغتت 0 انزلاىف ةرامالادث الو نم اراك ادد : الو4ءهللا ىذررعدا-لاق ىرهزلان ءتانس نيدزب نعة-لع

 لوهب نصح اذاق ىدسلا نع طاسسأ م لاق لضغم نم دج 2 لاق نيسان د انئص

 امتاصحاالاو مه'ةلاو لاس نعربا نع لارا نعى اند لاق ع ونا انئرص نإكأاذا

 نمر 3 : نحو اذافن هد ا اذاق هلوق ىنعمنورخآ لافو نصح ًااذاف هاوقفاهفا:ءواهمالسا

 71 نعتملط ىنأ ني ىلع ن كد  واعم ى لاق حلاصئن هللا دمع 5 لاق ىبثملا مدع ثالذلاق

 مده م لاق كسلا 1 لاق مساقلا اني ص ارح نحو زئاذ انس ل

 0 دج ن>وزناذالوعب نصح ًااذافأر هب ناك هنا سامع نم أع نع ةمركع نعني_م> انرمخأ لاق

 تاد :و>-الاوءاستلا ام

 مالك-لا قوس نم موهغمهنالردةبال
 مكاو مأاو ع *ر نأ لسق هناكو

 طرأ نشمي دقو

 ىبازال ضرغالهنالا-اغس نزلا ىعدو

 وب ل افاهمد أ دفلعلا ىشسالا

 نحو زب لول ع نصح أ ذاق ا قد ناكس ا بع نس |نأ ةم ع نع ةريغم ن 3 0 لاق عسي كونا

 [يسكتي نأ ةمالا ناص>١لاقدها < ن ءاثيلتعيم لاق سد ردانبا انث لاقسب ركولا اني دص
 ةبعش ١5 لاقرفعسْ يدم انث لاقىنالانبا انثمص ة ردا مكشي نأ دبعلاناهحاورملا

 هرم ءنملقان رهملاز وحالة ةنح

 ليلطقل ادق كاع هنالمهارد

 مهردلاو لاومالاب ءاغتنالا
 لافوالا اوما ىيسال ناهح ,ر الاو

 نالريثكلاولءاقلاب زوك يناثلا

 عمجلاب عمجلا لب اًعمكلاوماب هلوق

 درسفغلا ىلعد رغلا حوت ىذا ق

 50 كك ندهدد> اولكن كم منيع

 قريش كعااو لم اهلاو الام ىيعس 0

 نءراج نعوءاو ل ةعفملا 2ك -

 نءلاك هنا " لو لطمقا لموت

 قرت كك حاك-ن ف ةأ صا ىطعأ

 ةدتم ةدحول را وسوأأ

 رهماهلوارهمثاذ نك منارقلا

 تايعذلل م.1لاملاب ءاغتنالا نال اهلثم

 ءاسنلا ون اوهلوق اذكو 0

 0 | ا 2

 جي يللا ل ل ل ١ 1 ها تح
 00 و سب هسا جسم جي صو د د مص و سس م بس سس

فازح .ناكن اهةنسةم رح ىلع أ صاحب و ريواو نامعالاة فص نم
قوةن_ةمددخاهلفادعناكناواهاثمر هم اهل

 نأىلعلدنت. الايففاشا !لا

 نرجع نيا دح جاور : مام تنراذاةمالاب رض اللوع رمد ديعس عم هنأ صاع ورع نع

 نهتصد- لاق ندحأأ اذاف هلوق ىف نس 1١ نع هدام# نع دعس مع لاف ىلع الا دمع كك لافراش

 نوهندد لاق. نصح ًااذاق ةداتق نعد رعس 1 ل 5 لاقذاعم نيرمشب انثرص ةلوعبلا

 نءدانْزلا فأن هللا بعثت ضانعا قرم لاق بهونءا انريسنأ لاق سول اًنمطص ةلوعملا

 رقع>ول ؟لاهوي اعذط- لاقو تنتاك هلّدب 0 |ناهري_أ ىب ءشلا

 دقوا وشن نمد اذافأ رد نمل و ا ىلعوفلالا مضي ندحأ اذاف ارق نم ةءارق ىلع والاه

 ةسشحاش نينأ ناق) هلوذلد وان قلوقلا ٍّق اندنءكاذ ىف ةءارقلاو لولا نم باو صلااتدب

 مك-:ايةف تت نافةشحاغب نيت ؟ناف هلوقب هؤانث لج ىنع (ياذعلا نمتانصحلا ىلءامسفصأ نوملعذ
 تاذمهلا ىلعام فصن نوملعف نزلا ىهو شح اهب حاكنب نصح وأ مالساب نصح ا مدعب واما ن هو
 باذعلاو باوزالا ناصحالا لبق نينزن هاذا دما نمرئارخا ىلءامفدن نوماعفلوةب باذعلا نم
 قى نملاب اذع هللا هلعحىذلا فصلا كلذود 1 اوه عضوا اذهىف ىل_عثو كرامتهللادرك ذىذلا

 ىلعب حاولا نالماعفصن كاذورهشأ ةّس ىو ةداج نوسن ند نهاذا ءامالا نمةسش>اغلاب
 نوس# كلذ نمفنلافلوح > نو ةئامدل-جوزلاب ناص> الا لبق ةثحاشب تأ ىهاذاة رولا

 بد 0 نب 0 نهاذا تان خل اءامالإ اب اذ, هللا هلع ىذلا كلذو ةنس فص قنو ةداح

 را  ةدلط نأتي ىلع نع حلاصنيةب واعم ىتث لاوحلاص ني هتنادبع اذ لاق ىنثلا

 هدانو٠ نع دعس !5 * لاقدبرب انك لاقرمش ني دص ناذعلا ع نمت اندلا ىلع امهصن نوملعف



 .انثوما اودسأم ىف ىل_ءلدتالف معالا بلغالاجب رخخ باطلا م رخدتاضب ًاوالعأ ١ زباح» ريغ 2 ١ 31 ءاعم ءالاث اهم سل و زئاح لاملاب ءادشالا

 يب حسسسسس  للسسمج اهاد صتعفنملا لعحزا ود ىلع لدن

 نأ ىلع تسسعش ةصق قىلاعت هلوق

 عرش فل مالاو دج ات ىنرحان

 خعانلارهظب نأ ىلءابل انلبق ن«
 دحبملامل اهسغن ثيهو ىئلااضاآو

 لاه ايشا همجي وزتلادارأ ىذلا لحل
 نمئن لع“ له مسوميل هللا ىلص

 اذكواذك ةر وس معن ناق نارسقلا

 نآرغلا ن«كعماعاهكتج وز لاَعف
 اهارز سد .الاقةعراوج لعب هنمو

 ىلص ىننا | نءىو ردقو اسي”الاهل

 لع-وةدغص قدعأ "هنا مس وهيلعهللأ

 لاه ناف مجرالو ىزاالوةدلج نو سجن باذعلا نمتان22 !ىلعامعصأ نملعفةشحافشب نب 0 ا ناف هلوق

 كلذ يعمتا لسقدح ا ىبءداحلان اوك لهون ادا#علا ع نمتاندولا ىلعامفدأ نهماعففدكو لثاق

 : ىلصأ نا ىلع مزالىعع مون ةالص ىلع لايك ا ا نادبأ مْزلد ءامهصن را نأ نمنادنأ مرالف

 ْ هيلع ماقيل دج انم ا تاما هلمزالىنةعدحلاهءلعللذكو وكلذ لثم مايصلاو ع 1١ ىلعو : مول هالص

 اذه كلذ هلو رك ذىلاعت كلذ ىنعب (مكنمثنعلا ىشخناكلذ) هلوقلب 27 لوقلا و
 تان #صغملا حاكنل ال يطعم عيطت سال نمل تاو را اشف حاكن نم سانا | عاد "؟ ىذلا
 اذهىفل وأَتلا لهأ فا: ناو تنعلا نال ن مهريغ نود مكسنم تن علا ى شخ ع 3 َتَ مولا

 لاف سد ردا نءا اذ لاق بد ركولأ اك كلذ لاق نمرك ذ انزاو» مس لافظوولا

 5 0 مهاربانب بوعي ٠ ماع انزلا لاق - تنعلا ىشخ نا هلوقد ها نءاشمل تعم“

 هرب 5 رقالاانْولان 0 ساعتي نعمث دح نع ماوعلا نعمه

 لاق سابعزب !نع ةلط ىبأنء ىلع ءملاص نية ب واعم ىنث لاقحلاص نب هنلادبعان لاق ىنثملا
 نب ءاطعن ع كد رش انث ا 0 ان' لاق قص«ا انث لاه ىبثملا تن دصان ل 0

 4 < ه 1 وأ وأر_طصاهقتع

 لا مسه 1 لاق بوقعل 5 0 ايزلاتذعلا لاف ابعت نءريس نب ديعس نع بت اسلا و نم هن يه -اف عون

 تنعلا نش نمل ثالذامب رقالاانزلا نعةمالا عك ان,فخ ىرأاملاقريبج ند .ءسنعرشب وبأ انريحأ 8
 3 8 10 زغ 0 1 0 0 نمتاحوكنملا نسم هن ممعتمءا

 ريسح ند لرعس نعرس يا نع همس اذ لاقر هع نلمح م لاق ةملسولا 0 م :صدع ةواحنو أ نهمل عدم عوأ عامنا

 قوز مم نب لي ضف انريخأ لاق كرام ا انيس [لاق وتس وس نإ تايح 5 لاف ىنالا وسد هوك

 يك لاق قدا اني لاف ىبشملا نئدص ااا نم تنعلا ىش. نا كلذ هوا : 2 ءطعنع

 انث لاف قدا انث - هللا 0 2 5 00 ا لاقداج أنا

 انزلا :عااذ اق 00 1 اس ف 5 1 0

 نشر وحأ نه دو ” اةةغشح ىادنع

 هيإ لل عسجارلا طةساف هياغ ىأ

 نموءاسنلا امبدارب نأز وحو

 ءاد_تءالال ناسلاوأ ضسعبتلل
 ريوضلا ع ا

 نهون 'افىفو ظذللا ىلع هيفعيلا
 رهملا ئالروهملاروجالاو ىنعملا ىل
 عفانملدب ىعي مك عضبل !ىلءباوو

 نملاحةض رفوارحأ ةيادإ اورادلا

 تذعلا ىيشدم ع نأ كال د: .طعنع فو زم نب لمضف ا لاق معنولأ ا لاق مزاح نب دج 6 هو

 ىلوقا !نمباوصااود+لا ىهوهتذعت ىتلاةيوقعلاا كلذ ىنعمنورخ 1 لاقو انْزل' ثنعلا لاق كم

 رضاموهغ تنعلا نا كل ذو هند رهن د فارم ذم فانا كلذ كم تنعلا ىمثدن نا كلذ هلوق

 كرات هنالوقهمو ايندوأنبدفهرم ذدامأ اذااة دع تاع وهذنالذ تنعءدقه:ءلاقب لحرلا

 نيذلاف كالهلاتنعلا ل قدقو ةرمضع ىلاناذا ىتتتعب زهدودا ىبننعادتلا هن ٠١ ومانءاماودوىلاعتو

 أ 91191900 ا وو نيذلار تنعأ أ نموهونيدلا ف ررضابزلا اولاقانزلا ىلا كذ لب وأن اوه-و
 اوله مما دحلان م هندي ىف هتنعت ىتلاَهب وقعلاىلا هوهحو نذلاو ,ثذعلان :ىهونسدلافر رمداجاك

 عسبج مك-:مثنعلا ى شح نإ هلوشبهللا م ءدسووثدعلا نءوهوهامند فدو دحملا ندب ىلع هرضمدخلا

 هندي تض«داعاشدلا ف هبفءح اص ىلع هب وعلا بح وف هتالانزلا كلذ 00 وتاعلا ىباعم

 ولا كلذ الع :اهأ مهنيذلا لب واتلالهأ قفتادةوهامن دوعن دى ةرضمواءاهيبستك و

 ايدستنعلل ناكن ا هن فودومدمأأ بوست“ تنعا !ىلاءثاداب هناف ةوهشءاضةوةذإهنمعىف ناك ناو

 ناوكلذب :وانث لح ىنعد (محر روغغهتلاو م-اريخخاو ريت تاو) هل وذل. وأن ىقلوقلا ُُق

 لأم ىلع نه ودع كنت نأءامالا جاك مسلر وغهقلاوك اري ءامالا حاكن نع سا لا اهيآ او رمصت

 ذا مس ممحر هلبأ نيد 2-5 اهتكسفت ارو مأ متههصأ نا كلذ ٠ فأ امو هن -لنذآو 2

 رع ف وأتلا له أ لاق كلذ فام اةامودخب دةردلالوطلامدعو راقتفالادنعنوحاك-نفوكلنذأ

 راسمج نا طعس نع مسا 0 م لاق هاربا نب بوعد ئسدع كلذ لاق نم

 اميل تعمم لاق سد ردازما اذث لاقس ركولأ انثدص ةمالا اكن نعلاف - اريداو ريصن ناو

 توقأوأ ةضورغمىفعئر وجالا
 وأ ضورخم ٠ ءاّنبالا نالءاشب ا ماعم
 ةضد رف كل ذة ضر ذى ًادكٌومردص#
 ل .. متعس انا هنأ ىنةعالو

 دوعب م.بس |ناورهملا ماع بكا مم

 لاقترهملا فصنزحالاف م اطعف حاكنلا
 حاك-:!!ىفة الانا ةمال ءاطعرتكت
 ىهو” "لا م-اهمدار 1| لمةودوملا

 لامبةأرملا ل>رلارحأ سي نأ

 اهعماصل مولعم لجأ ىلا مولع#
 هع.:ةلوأ ا

 تناك امنا ىلعاوقغت اواهماطعب عاهل

 أي جج7>>ا>>ا _ ج2 داو لا مثمالسالا لوى ةساسم
 0 سامع نبا نعادهىو ر رتناك 5 ةشاثاهماىلاةعبشلا مهتمو نو ابلا بهذوت + وسيم َت راصاهلا ىلعتمالا نءمظعالا
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 ةمالا مكنت الواو ريس هثناولوة. مم كريخاو ريدت ناو ىدبسلانع طابسأ انث لاق لضفملا

 ىأنب نع ىسءنعمماعوتأ انث لاقورعزبدم ان مع كاريضوهف نيكول# لدإو نوكمف

 عصا نود و ريخخءامالا حاكن نعاو ريصت ناولوةد ؟<.ارياو ريصت ناود ها نع ع

 نعاو ريصت ناو لوي عكا ريخاو رعد: ناوةداتق نعد.عس انث لاقدب زب انث لافذاعمنم رش

 نااانريسخ أ لاقئسومنبتابح انث لاقىنالا ندع مكلري_تءامالا اكن عن نوحاكن

 جاك نعاو ريصت نأ لاف ك-اريدخاو ريد: ناو هلوةىفةيطعنعقو زرم نبل يضفانريخ لاق كرابملا

 لاق مير ني انربخأ لاق كراببلانبا ان لاقنابح انث لاقىنأملا ندع مك-لره لءامالا
 ,'ثدع يلريخ ةمالا حاك.:نعاو ريصت تأ لاق ممل ريخ او رعد ”تاو هدأ نع سواط نما از ريحخأ
 ننا نع ةحط ىأ نب ىلع نع حاصنب دي واعم ىث لاق للاصزب هتلادسع انث لاقدوادنب ىلع

 عض .ومىفاو ريص” تاو هلوق فناو م« لريخة مالا نعاو رب هت تأولاق ككل ريخاو رعصتن او سامع

 ؟ك نيل هللادب رب) هلوقل» وان ىفلوقلا هج ل ريس ءامالا اك نءعريهلاو ىبععريذم عفر

 ييبيل هللادب رب هاوشب هؤانث لج تع (ميكح ميلعهلئار وكل بوشي وكلن ءنيذلا ناس كيدهم و
 لهأ نم مسد, 5 نمل بس ىنخ مسلبقن مننس ىنعن مكلبق نمنيذلانتس كي دب و مارحو هلال وكل
 مرحامرث'هوتاوخالاو تانيلاوتاهمالاحاكن نموكلع م .رحاعف موعهانم وهئانست اوهّللاب ناعالا

 ىلا عج رب تأ هللا ربلرق مكلع بو وءاسنل ا نم مرحام اههمف نيد نيستا نية رتل ىف 0

 نع هيلث ىلا .وأأم و نأ لمق ومالسالا لبق كل ذكلاعف ىف تب تعم نرمهمأ - 2 ا*كالذوؤ هةءاط

 لوقي ماعدا رك وتووكستبانا لبق كلذ جف نمهك .:نمفا-اسع وكتب ود عكاز داقيا يباع ئاذ

 وألل-ااع نو رذب ونرتاب مهر ومن مكلذريغو مها.ندو م مايد ىف هدابع ملصناع لءوذهنلاو
 لسه ف لتدا وهيقمهف رصأسعت مهقن رن ىف مذ هريد دن مكح مهماعدلكا كلذ ظفا مهما مرح

 مك نيب نأ لجأ نمازههللادبرب كلذ ىنعممهضعب لاف مك نيبيل هللادب رب هلوة ئعم فة رغلا
 لاقو كلذل-١نماذ همت رمأ هانعمنال مالا رسمك نب لدعال مم اولاقك كلذلاةو

 برعلا نأش نماولاةو كلبة نمنيذلا نك دس بو وكل نيب: نأ هلاديرب كلذ: ءمنورخ

 تأ وتد أ عمات نمةدحا اولك ع منعمود_تاولك عض” ناو كا مالو كك د بيقعتلا

 برا سنان مو هؤانث لج دنلالاقأ5 بهذ: وبهذتن أن درأو بهذ: لو بهذ: نأ كا: أ نولوةءف
 لاق هللاروناؤغط.نودب رب لاقاكو مس نملوأ نوك أنت صاورخ ؟عضومفلاةو نيم اعلا
 مى همدول 31 ىعمىلاند أ ةترسأ عمنا مههمجوت ىفاولدعا اواؤةطن نأ نودي ر رخ اعضومف

 تأ كنتم لاّقد ال ىذاسملااهعم صاالامهيأ ولامةّتسالا تموت درأ تاه نأ ىنءمىلعك1ذ
 اهلاورك ذتصأو تدرأري_غفىضاملاعمنوكتدقنا تناك املفاولاةتةناتدرأ الو تأ

 كلذكو اولا كىنعمف ىتلا ماللاو كن ملاح لاعفالا نم ضام«عم نوكمالا علا. ةّتسالا ىبعم

 5 عسجلا ىف مهلئاقلاةفدحاولا فرخلا ىفانامأ نهتدب برعلا تغج
 عقلبس اديس شاهكر رتتف * برش طق ناكل ند أ : ٍْ
 رخ الالات نهطاغلأ فالةاو نيعن اعمىاةثالن بخ عمش

 فارطأ الو ف مءالريغب * ىفاملادادهلال ملابسك دق

 ىثلا نك امالا فنا ناك ء كوك ناك« نال نأز و<اسااولاق ىننااديوثالو ريغنيب عمش

 الف ل ةمسملارمغو لاعفالا نم ضام هيدجاماماف لقت سملاريغو أ لاعفالا نضام ناذ بلاج ب هتتنال

 ىتلا الو موي ننال نس: موقت نان الو وقنا تنال نأ مهد عزوجل زود
 رس يي سس سس لس ا ل |

 ا

 ١  5حاكنالو ) 7 ( حاشسال لاف اك مأ ىه ساغس|ةعنملا نع صايع نب !تلاس ران لاق نيصالا نت تارهتو 10100010 3

 ا 1 اج 0 1 تو 7 اا 02 ف رض 0 متل 71500 071 2: ت13 از و 1 دكت كا 002007 حاللا - ته تق 11219790077 هدا ت17 تق كا طن 75777 د: 01725 2177 تكن ا فج تو نوح 2 ص مجال م حساس ا

 :لاقةزعاهللهتلقلاولا قي و ص سس
 مرام لخلاولاقبر ءامالا اكن نع لاق كلزياو ريصت ناو دها نع

 نائرا اون لهتاق ةض,حا مدع

 سانلانأهنعىرخأةداو رفواللاف
 لاهةنعت!ىفداعبتسالاا ورك ذا

 ىلعاهتحاباب تدتفأ ام ىفاهنلا مهلت اق
 لست امناثاق ىبكل قال-طالا
 مالو مدلاو ةترملا ل<اكرطضملل
 كلذنعم_-رهناىو ريد هلربزئخلتا

 ند 'نولأ ىنا مهلل لاق هيوم دنع

 امأوةعتماو فرصلا قف ىل رك نم

 ةد ؟تلرن لاق هناو نيالا نب نارمع
 اهدعب لزني م وهاتان ىفةعتملا

 هلال ورا همان أ واهكستتة يآ
 تامودعما دعك ورا رهتلعهللا ىلص

 ءاشامهيأربلجرلاق اهنع انني لو
 ند < ىورواهجتع ى ”رعنأدبر

 هنأ ىلع نعهريسغت قى رباع ار شح

 ىزامة عتملا نعى مرعناال اوللاق
 ةعملاةمرح ىلعروهمحلا هج ىش |

 وأة>وزلا فالالالءطولا نأ
 ىلعالا ىلا ع: هلودل ةححولمملا

 مماعأ تكءامام وأم -هحاوزأ

 الوةكولمع تسل ةأرملا هذ هو
 تشئاونراوتلا لمحلالا اوةحوزب

 وخلا عدلا تس راووشتلا
 قاغتالاباه هر ماب هإ_طانملا اولا 3

 0 م ار ع كرو
 موةباصصلا نمرمذ ع ريثملا ىلع
 اودكسواف مج م لاح هيلع كش

 اونكسرلو كاذ_ذ تمرح مولعل
 ةداعلاعمخذ اهتمرحو اهادع مناهل
 نعشعل ىلاموحاشحا ةدشل
 مهأععم اوةكسولو حاكذل ارومأ
 رغكوةنهادم قالا ءافحخاف اهلدع

 نءىورامو مهنم لا <#كلذوةعدنو
 ةأ مار عكست لجرب وأ اللات هنارع
 ملةيامصلا نامث هتجرالا لجأىلا
 زو#<الم>رلا نأ عمهيلعاوركذب

 دنعماماللرئاح الذ ل ثموةسادسلا وددجتلالسسىلءكلذرك ذولعان ةعتملاق



 ةاكزلا ىئامنملاملارط دخن أت اعم هلامرطشو هنماهوذن اناهذاكنلااثم منم نم (.) ..ل-وءيلع هناىل لاق هنا ىرتالا ةلصلا
 ىدر وةسا.دالالازئاح ربسُع

 نعءالامنع طءسلاىف ىدحاولا

 ىبانسحلاو هنبادبعنع ىرهزلا
 نا ىل_ءنعامهس أ نع ىلع نب دجت

 ى- ممل بوءيلع هللا ىلص هللا لوسر
 موال ك انعوعاسناا ةسس#د م عر

 نع ...رلاىو رولا ة.سنالارجلا
 تودغلاقءسب أن ع ىنوملاةريه

 لسوءيلع هلاك سهنلالوسر ىلع
 رؤسم ماعملا ونكرلانيد ماو هاذاق

 اياب لود ةيعكلا ىلا هرهطظ

 نم عاتمسالاب 3 ص ىلا سانلا

 ملء ءمرحدق هللا تارالا ءاسنل هذه

 نمنمهدنعن اك نةةماسقلا مول ىلا

 امموذان الوا اسس لخلف يش
 ةبس>اراي نولئاقلا امش نهو# ةث]
 لوانش لا ومالار ءاغتبالااولاق علا

 دس ألا ىلبسىلعةأ رملي عامتمسالا
 هب الا ىلب ت.ةوّلال_دس ىل_عو

 ىو رالةعتملا حاك-:ىلعةرودغم

 ا ارسسعب ناك عك نب 6 نأ

 ىبسم لجأ ىلانونمعب مهتما
 نبا أرقهبو نهر وجأ نهون أف
 اوركنأام ةباعصلاو اضنأ سابع

 صااضنأ و اعاجا ناك اهلع

 ىأ عاتّهسسالادر روحا ءاثمأي

 ىفامآو ةعتملافاذهو ذزاتلا

 دقعلاب رحالا مزامف قلطملا ماكنا

 | يكنه روسلالو ف لافاض: أو
 ىلع ةي الا هذه لمح نأ بساتف

 فراركتلا مزلمالثل ةسعتملا اكن

 ديدج مك ىلعلجلاوةدحاوذ اوةر و
 ةعملا توست : ىل_علدب امثو لوأ

 هلا ىلص ىننلا نا تاناو رلاىف ءاجام
 مول نعوةعتملا نعىسم لسوهملع
 راكسصأو ريمخ م وب ةءلهالا رجا

 مسوي اعهننا ىلص هنا تاءاو رلا
 مولفو عادولاةحىفةسعنملا حابأ

 .ليلق!!لمدهلا لاو نملوقوءاسنل' هلله نها و»:1-6لاقفةبوزعلا لوط ذئ ونهبلااو ؟ث هباعصأ نا ك|ذو فلا

 لاقءاسم-الا عتمو ليسا ا عمودي زماقدقنا نط لا. لعغلا نم ىذاسملاعم نوكست اغلا عم لحد

 ياا هلوقىفماالانالاق نملوقىدنعب اوصل اب كلذ ؤنيلو ةلاىلوأ اورةعجولأ

 لوز هلوةلي وان فلوغلا © كلذك تالذنالاق نم هلت نمترك ذا كل نيبي نأ هللا دب رب

 اع كدب ١ بعت (اهظعاليماوأ نأ تا اوهشلان وعش نيدلادب رب , دمكباعبوتب نأدي رب هللاو)

 ميلزواجتي را 1نمفلسا-ع عملو فعبل هيلاةيان :الاوم#تءاط مي ع ارب نأ دب رب هللاو هركذ

 م ”انبأو مسكنا ١ لثالل_ سا: نم مكلءمارحو هام لالق»ا ٠ م :.لهاب فكن مناك امنع

 نرعبش نيذلادب رب وهللا ىىداغمن م هنامث ا ” منك ا” كلذرعغو

 كرام هنبارمأ نعاولبمت نأ اهمف مهسغنأ !تاوهئوانندلاتاذان ويلات يذلا دبر ولوةيتاوهشلا

 اديدش هنعالودعو اروحا_عظعال, .ههيصاغموكب وكر كي ءاع م زحام وك ةامايهنعاو وحد ىلاعتو

 8 ةانزلا وه مهضعب لاعف تاو عشل!نوعن لن مهنابهللا مهغصونيدلا فلي واثلا لهأ ف لتخاو 5

 ا - عجن ىلأ نب ان ىسيد نعمصاعولأ انث لاف ورعنيد# ٠ممرص كتاذلاق

 ىنللا ,'ماه اونزتنأنودب ربلافاظءاليماول نأ انزلالاق تارهشلا وعيت نيذلادب ريو

 تأت ارهذلا نوعيتي ني ذ/ادب رب ودهاجت نع مدن ىبأ نيان ءلمش انث : لاه ةةيدحولأ 1 لاق

 ىبت لاف نيسحلا م لاق مسالا اًنمَص نونزرا؟تونزن مهلثماوفوكست نأ اسهظ ال. ماوأع 3

 0 ا ا ودها نعي رحنا نع اخ

 ىنأنبا انث لاقس ركونأ ائدط نونهدنذنهدنولاودر بك ىهلاقاونزل الف مالسالا لهأ

 تآ ؟ اولمت نأانزلا لاق تاوهشلانوعبتي نيذاادب رب ودها ن © عنيد ىبأ نم ع نعءاقر ونعود از

 ا لاق نيسحل | ندم“ انئص ثالذلاق نمرك ذ ىراصتلاودوهللا مهل تورخآلاقو | اووزن

 در لاو تا اوهشلا توعبتي نيذااديرب و ىدسسلاو هرابأ انث لاقل_ظذغمنزم دجأ

 نيهاملاع نممهتداراتناكوتبصاخدوهلا م »ل.نورخ لاو امظءالماوات نأ ى راصنلاو

 لاعتو كرامت هللا لاذ نه اك: نول م ملأ كلذو بالان مثاو لالا عا وهش عاما

 0 يف ل للا داو لك تولع نذل اوت غشوملا
 ٠ مدع كلذلاةنمرك ذ هلوبىذلاربغل «تيدف ةوهثعبتملك كلذ ىنعمنورخآ لاقو

 توعبش .نيذلادب رب و هلوق ىف لوةدد ا و

 يرام راد مهخدف تاوهشلالهأ نيل طابلا لهأدب ر.لاقتي الاثإ اوهشلا

 لوةباودلا,كلذفلاوذالال نورتو القت . دما وهللا سحأ 1 نوكر ثثو مبني دصمأ نوعبنت

 تا اوال باك :وانْرلا بالطو لطابلا له أن ممهسغن تاوهشن وعن ..نيذلادبرب وكل ذ ىتعم لاق نم
 نعاوروتفمفمكلهئانذأاعوقملان ءامظعالسماؤل. نأ هن اهمرحام كلذريغو» أ ”الانم

 امءاقءال مهتعاط ٌلرثو ا مرحاميف مسن أت او شعاب 7فوهلا“ :ماانوك لاا

 مهقسصوف تاوهشلانوعبش نيذلادد رب وةلوعب مءل_جوزدهللانالباومدلابىلوأ كالذانلق'ءاو

 تاوه#ااضعب عانت ”ايمهغصر ريسغنمكلذ د مذملاوهغنأتاو 8-1 م ١

 «.لعدهاثالىذلا اهنط اي نودادر هاطو .اعلدامتد لان ىاغملا ل داق شلل ذك كلذ تاك ذافةم ىف

 ىرادالاودوهملا تاوهشلانوعب بشي نيذلا فالس ادناك كلذك ثكلذناك اذاو ساسةوأ لصآنم

 ةبإ الالب واتيكاذ ناك اذاف هسغن ةوهش عشة هع هللا هاهمام عسيتملكنالالط اب عمم لك وةانزلاو
 : كت داب هلوكىل وان قلوقلا و كلذ واق لوقلان مايرتخا امة تت.حونلوأ

 رمسدت تا هلي دب ربه: ءف قع تأ هللاد» وب هلو عب هانت ىلس> ىجبعت (اهب .عضناسن الا قادت و كك نع

 لوةباةعضناسالاق اخوة 1-ال اوطاوع. طلاسست مل دانانم و ا!تامش حفلا اك :ىفوكل هنذاب مسيل

 00000007 ثيب-ب-بب-بنبنبلبلتتلتللللل

0 



 هنأ ىلعلدن رعىمنوتاءاورلاءهذ_هنع (09) ضقانتلاةلاز اوداوأنيذاأالا نب ريع! نمد ؟ هب لد ]يع ضارا م ذل اوأرا م 5
 يلطف 7 7_7ططططط7للللللسس

 ءاسنلا عاج كرت نع :رعءافعض متةلحخ مك نالرث ار علا لوطلا ىييطتسم ريغمتنك ذا كل ع كل ذرمس
 ط اود مل روك سغن أ ىلعشعلا مكفوحت دنع تانمؤملا كستايتف اكن ىفمكل نذلف .نءريصااىيلق

 نمرك ذ لي وان الهألاق كلذ وفاناقىذلاو هب وءاسنلا عاصم كرت ىلع ا 3

 تاديراعاعا نغ عين ىلأ نا نءىسع نعمصاعوبأ انث لاقور عزم دمي مدع نكلذلاق

 دج ولأ اس لاقراشب ندمت اني دص رمدعل هس .فئ لك فوت مالا حاكدن ىك نع فهم نأ

 انعص عاجلا م ؟قلاقا بعضنا منالا قاحو هسأ !نعسواط ننانعنا فس ان5 لاهىريبزلا

 لاقاغيعضناسنالا قلدنو هنأ نع سواط نءانعنادغسس انث .لاقمصاعوبأ انث لاقراش.نءا
 سواط نءانرع :رمعمايريخأ لاق فاز رلادبعانريخ لاق حك نب نسحلا اًممدط ءاسنلاممأىف

 ءاسنلاىف«ت:مفعض ا ئثىف نا الانوكي سل ءاسنلاو ومآ ىفلاقاة:عض ناسنالا نلعوتسة نم ا
 لاق <:عففع نأ هنادي رب هلوقىفد» زر الاقلاق "نس لازم كا 000

 نمل رب لول لاقا يعض ناسنالا قلحخو نييلا اورطضا نيسح ءامالاءالؤه حاكن فل 00
 ةاردمل نذلا اهيأاب) هلو لب دان ىف ليقلا ٍُق ةرحد< ملادا لوالامالاالا ن 0 ا هل

 هؤانث لج كلذ سعت مك ضارت نع ةراج نوكت نأالا ل_طابلاب مشؤتلاو اود
 مك ضعب لك اءالل اين لي طابلاب مكنين ملاومأ اواك انالهلوسرو هللا اوقدسصاونمآ 7
 نوك 7نأآالا هنعمتلا كن ىتلار وءالا نمكلذريغو رامةلاواب رلا نمو. مزحا_ع ضع لاومأ

 اهاايىدسلان ,عطابسا اذث لاقل ذغمزدجأ انث لاه نيسملا نيد. انثادص اك ةراحت

 مهلك ان عى-جن نم يضارت نعت وابن وكت تالا «ايو ة«كناوملا) ولك امال اونمآ نذل
 نااغل امه مهردلاف يب ريل ةراك تول ك”نآالا مظلاو سضلاو راهقلاواب رلاب ول طابلاب مهدي مهلاو 2

 لان امطلا دا ان لاق ناتو لضفملا ن دجسأ انث لاقى لا يدم مث رو عاطتسا

 لطابلاب مه: كلاومأ اولك انالىلاعت هلوق ىف سابعنبا نعةمركعنعدنهىنأ نب دوادانرعسممأ |
 ناهولا ايع انك لاو ىناملا ني دمت اناص امهرداهعمدربو اهدريفةعاس لاىرتشد لدرلا لاق ْ

 هند هن هةيذرنالوةمقبوثلال>رلا نم ىرغشا لجرلا ف سابعزب!نعةمركعنعدواد انث لافأ|

 نورخ ؟لاقو لطابلاب مك نيب !اومأاواك انالهتتالاقىذلاوهلاقامهرددعم تددروهتددرالاو
 ار واف ناكهناد ىرقاماةءارعش. الا ضعب ماعط موضعي لك اءن أن عىسهلاب ةبب الا هذه تارت لد

 ىلعالو جرح جرعألا قصاب يح يحال لع يبل وهلا ةووسف كرش كلذ ىتستي؟الاءذم ||
 ند اس دص كلذلاق نم هرك ذ 5 د . دا وس نماواع ان نأ ممسقنأ لعالم رج شيرلا ١

 الاف ىرصملان سحلاوةمر اعواد زب نءدفاو نب نسحلان ءحص او نبى اذث لاقدج

 ل->رلا ناكسفتن الا كننم ضار نعةراجت نوكت تالا لطايبلاب مكس: نهب ملاومأ اواك امال هلوق ىف
 رونلاةروسىف ىلا ةناالاب كلذؤسمفة, الاوز _هتازئامدعب سانلا نمد اد نعل انثأ جب رت

 وأاعج هلوقىلا ا اهمآتوسب وأمك نابآتوب هاو مجتمع نماولك ان نأ حانج هك.لع س ألاف

 لوةيوج ردتلا عنذمتلا تخالف وعنف ماعطلاىلا هلهأ نملجرلا وعشر فلا لم رلا تاكا انشأ
 لاف باك !!لهأ ماعط لحاوه .اعدتبا مسارك داما اواك امن تاذن لحاف« ى«قحا نر سلا

 لك ؟مرحهرك ذىلاعت هانا كاذوىدسا!لوةكلذ فباو.هلاب نيلوقلاننذهلوورغعجونأ ||
 لاومالا لك أ طق لسحب مهن !نافا:ءاعمارح كلذ لك ؟نانيلملا نيب فالحالو لطلاب انتين انلاومأ
 ىرق أ ماعط لحرلا لك ؟نءاب من كلذ ناك لاق نملوةا ىتعمالف كاذك كلذناك اذاو لطابلاب
 ناك ماعطلا ماعطاو ف.ضلاىرقناوااهح وا.«يجتمالاءاملةلقنل كلذؤحسن مث هل زذ امدح وىلع

 ىكلذ مرحب ملهّناناوابملاوم.دنواماعاهلهأ هتنادج ىلا مالسالاو :لرمشلا له لاعفأ دج نم

 ناك امو لوسرلادهع ىفاّس ان ناك
 رملوقب ءذهسن نكع لءدهعفاتباث
 نيصخحلا نينارع«ااراشأ اك

 انأورعلوق نءدارملا تاب بي جو
 ىدنعتبثدق هنااهنع ى.مأ
 هللا له: لوسرلانامز ىلا هن
 ناكسف كلذ هلاوأ “دقو م-وءيلع
 منيضار 5 0 اععانحالواعاجلا
 1 , الاول ج نيذلاةضدرغلا دعب نم هي

 دارملا اولاق حاكنلا <> نابب لع
 ماو ناك اذا هنأ

 1 هذع ط2 نافإ رحالف نيعم

 ناف هلوك ةءاكلار هع ءثريتوأ
 مال جاجْرلا لاق ووش نعمك! نيط
 جد زل وأ 2 دلع

 أر هلل جد زلا تهم وأ اه

 لرخخدلاو ستاهتلط اًذارهملا 0
 تادصاايةداب زلا قال اة شوب ؟لاق

 ىلع شيد ىضارتلا نال رئاج
 ىههو ناصنلا ىلع ع دووةداب زلا

 امأ امءتاموأ اهم لندن ا ة#تناث
 تلطب لوسخناللا ل_ءقاهقاط اذا
 ىف ئهسملا ىدئاهل تاكو ةدايزلا
 ةلزخعةدانزلاى فاشل لاقودتعلا
 ضيقا, هتكسل ءاهتض.ةناف ةسه
 لع ل.لدلاو تاطب اهضبقت ناو
 . تققلاولا مأةداب زلاءذه نالطإ
 لوالارّوعلا مف عف ؤرت ن ًااماق ل صالاب

 لطاب وهواينأت 2-11 تدعو

 ما لد نأاما و عامجالاب

 ل صخغوهو لوالادع_علاءاقب

 ىلع , الا اول نيذلاو لاخلا

 سل هنأ دارملاا 7

 دعب نمه أملا ىلع ىل بس ل_جرال
 ضورذملارادةملا ىهوةضنرغلا
 ىديزاو الاف نافلجالا ورحالا نم

 د عذرحالا ف لدا ْرأو 0 :

 ابك 1 ناك هتلا نارا 0-6
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 "هل فف نم نكست ءبلغاذا مالا ىل_علاط لاةءالوط.قلعتم كش ناوناصقنو (ع.) ةَفر وهةرصغلا ناك هدفةداب زهنالمسحلا
 يل ب ب ب-ب-ب-بلبلبلبلبلبلببتبسصسصصص ١ باو رارخ انهه تانسصافاو
 ةرخلا حاكن لعرد_ة:ل نمو
 اهتكلم ىجتااءامالا نم مكشيلف

 ةد احدي رب سابعئب لاق هكاسعا

 نأ هلزو<ال ناسنالا ناف كم
 ناس ب راع ع
 ةاتفةمالل نرعلا لوقت تاك واما

 | هيلع هللاىبص تلا نعىتفدبعالو
 ةماعوهونو رخ 1 كلذآرقوةرمدملا لهأ وزال الهارثك ارق ةءارقلاهذممب وتةصوامىلعربخ | نكسلو ىدبعك لجأ نلوةيالاسو
 نعءةراح كدا هئولك ان ىباالاومالا نوكت نأ ذا ىنععايدأ ةرا توكس نأالا نيمفوكللاءارق | ىفاشلالاقو ىاتفوىاتفلسةمل

 ةيوص:مةراتلاو نوكت نأالا هلوذ فةرككملاومالا توك ةفاهلك [كلانه كل لصف < :مضارت || ءامالا اكن ىفطرمث ىلاعت هنلاتا
 براق: عمرا دمالاةءارق فامهتض اق: سالا ب ةءا ارهلاةزئاحراوصان دنء نب: ءارغل ااًءاكو ريخا ىلع ْ 2 انلاىف ناتنئاط: ارش تالق

 | ةرايعودوةركالوط دنس ةفىوالا
 | لوشباك ة رخل هب مكسن اهم دعن د

 ْ ناك اذا نا عيطتسأ الل رلا

 | هلزاكلذك تاك اذاف هب عحيامدحال
 ءامالا ىف ةداعلا نالةمالاب جب و ْرعلا

 لطاملاب لك الاىئسعم نم يهفكللذ ؟كلذناكذاو كعمهثحوهدابعهللابذن لب ر ودعلا نمرصع
 ىذلا ل طابا نأ نمهانلةىذلا لوةلاممكلذك كلذناك اذاوةحابالابانوسنمنوكي نأز و | هفعىمجلا تدشن لو وسنأ نوكام اؤسنلا ناللزعامو .:موأاض-انت وكي تأ ن موي راخ
 هلبأ ىل_ص هل اوسرناسل ىلع واهل زنت ىف هدامع ىلع« مرحا_انغص واموه ه.لاومالا لك 5 نعهللا ىن

 اهأرقف كتم ضارت نع ةراك نوكست نأاالا هلوق ةءارة ىف ءارسقلا تغاتدخاو هغلاخامذشو مل_وهيلع
 مل لف ي-:مضارن نع راحت عقتوأ راحت دجوت نأأالا ىن-«#اعفر ة راحت توك نأأالا مه-ضعب

 ىلا امم _>احالانهاهةمان نوكست نأالا حولا اذهىلع كلذ رق ن:بهذمو وعملا | ذيذئنحاهلك

 تصل ةوقل عف :رلاب هت ءار5 نءىلاس ع5 بصنلاب كل: ةءا ارق تاق كل زكَناك ناورمالا نأ ريغامهناعم

 تدرفأ مثاهنمرك ذاهف ل لول هنارخ الاولاومالا نءرك ذد وك: ىف با امهدحأ نيهدو نم
 اهعمرهظت لاذافرمخو مسا ىلعة يمناك ذاب هذلا نرعلا مالك ىفادصف ناك ةركن ىهوةراحتلاب
 ةناياتب الاهذه ىف اق انعو منيب انعط ناك اذاوب رعاشلالاق5 اوعفر واومصن ةدحاوةركنالا

 تاراتلابتاونالا باط نيركذملا ةفوصتملا نمةاهللا لوق ب. نكست نءهركحصذىلاعت هللا نم
 ةراعن وكس تآالا لطاباان نين مكلاومأا واك انالاو:مآنيذلااهيأ ابل وةيىلاعت هنا وتاءانصلاو || نهتققنو نسهروهم فيش
 نعدنعس انث لاقد زب انث لافذاعمزب شب انث صائاهل كلذ ل -ااباستك اكن مضار نع[ || نماداس :مدخ نوهلاغتال
 مك-:مضارت نعةرات توك: نأالا لطابلاب مكن -كاومأاولك انالاو:مآنيذا اهي اي هلوقةداتق || فءىبع» تنعااةيشخ ةيناثلاو
 ا رحاتلا نأ دءانكدةواهريواهة د_صدابملط ناهننا لالح نملالحوهللاكز ر نمر رةراختلاو 1 ةحوك-ملاىفةئلاثلاوةء الارخآ

 نءعىلا-هث ول ارامت هللال اوة ىف دهاحت نع هد ىنأنءا نع ىسع نع مصأع ولأ انث لاقورم نيدرما' نم هول ةرفاكالةنمؤم نوكت
 انث لافتغينحوبأ انث لاقىنثلا نشدص اردد اميطع ءاطعوأ عسب ةراحت فوك :مضارت | لوالا دة لاف تانمؤملا متايتف
 انئص ادا دحأ هيطعي ءاطعوأ عسيد وأ ةراحت ىف ك-:مضارن نعدهاجت نع مدع ىلا نعل مش | ىا مكن ايتف نم هلوق نم داقتسم

 لوسرلاةلاقنارهمثن توم نعيد نع عملا ناعملس نب مساقلا نعى نأ لاق ع.كونبا ريغ تايتف نمال يلب ملا تابتف نم

 مسالا يث ص تم شغب نأ لس لحلو ةقمعلا دعب رارحلاو ضار نع عسببلا لسو هيلع نا ىبص هنن دقلاو نيدإا ىف نوغلاذملا مهو
 هريخ ىحاللاف ىه عب *ةحمامللاءاطعل تاق لاق سنا نعاس ىبث لاقنيسحلا انث لاق|| تانمؤاايتايتغلا فسونمىفاثلا ١

 ةراقلا ف ىضازنلا ىنعمىفرلعلا لش فلكلاو كلر ءاس ناوذح ءاسنا عسيبلا باي دعب ريخلا|| دلولا تن !ىمهف لوالا د..ةلاة دئافامأ
 ءاضما نمميفاعبا.”اعفامهني عببلا امهدقعدعب نيعدابتملا نم دحاو لكريذ نوه مهضعب لاف دئني-وىرلاوةب رخلا ىف مالل عسبان
 : رفاكلا كلم ىلعاهسر داولا قلعب

 | ةئالاراك اءاغلأ د علا اذه نالا
 | هيلع عيب رفاكلل قراذادإولا نال
 ىناثلادبقلا ةدئاقامأو لاخلا ىف

 نم نيناصقنلاعاقجانمرذحلاف

 د_هاعلوقاذهو كرلاو رذكلا
 8 هلام حب رم ند كلا نع ةيعشنعرةعب بدت انث لاقى“ انيدمت انصح انرغت أ كلامي هذمو نسسحلاو ده_سو . . 0 1 5 2 : 3 40 0 30 0 1 5 . , 8 ١

 ا هاتعم تاق ضارت رع هلوةاماو:ما.ةلامول شرعا الط ىف ةعيسسلاعمىودصلانيمالا

 ىذلا دةعلارام مم ضارث نغام مما دباب عسببلا هيف بجو ىذلا امهسا < نعاقرغتي وأهضةنوأ مببلا
 نءعأ ىنثلاف ماشه ني ذاعماشت لاقرا ثن نسامح كلذ لاق نمرك ذهل !لبقام ندب ادقاعت
 ىنالاقفا .:ريرخ“ الا نمامه د خاب نالحرمصتحخا لاق حب مث نع نيري-س نرد مج نع هال

 لاق ضرب لو ,هارد «تيطعأدقىنالاف كاضرأ اكمضرا لاقف ىنذرب ملف تيضرتساف !سنرب اذه ن.تعب
 انث لاقراش. نبا اني” مح اقرغتي ملامراخناب ناعببلال .ةف ضرب ملف هتبضرأ دقلاف كاضرأاكهضرا
 امرا اب ناع ملا لاقي رمش خوات ىعشلا نع :رهسأل | ىلأ نب هنا دبع نع ناي حس اذث لاقلمؤم

 لوب هنافةفينحو اما يناشلاو
 5 شارف كل< /نمنادارملا لة. وءطولا ىلعتد الاف حاك_ذلا لمح هنآ كلذو ةمالا حاكنزاوجفف ءاوسرقغلاو ىنغلا



 ىلع::االافدسقتلا لم لضف اة نمؤملاة مالا (1) حاكن نكءلواهاكن هلزاج ةسيدانك تناك ول ةمالامث ةمأ عكش» نأ هل 1 ْ

 نءىصخلاوأ ىنث لاقرام نعتبعث انث لاقدمم انث لاق ىنثملا نما

 تدعو .اعمتا لصهتالو وسر نان ت د مع رس ىعفلاوبأ |لاقلاقأف رقي امرا لاب

 نع بود ى نعل جر نع مالسلا دبع ن ءرودنمن قدعأ ان لاق ناعطللادي زب نم نيس ا
 عدن نآام اماوذد ان تاامالاقُث٠ نسح [|تاّءف موس ىلع ماسفاي رباس نيريسْ ا نءثد رتشالاق نوعه

 هند اف عاملات رتخاف عانت ااماو مهاردلا|مارثدا لاذ مهار ردلاعذونُعلاتنْز و !ةهئمتزحاف

 اهمنانيعبلا فلوق ناك هنا ىبعشلا نعملاس تس ىلع ىعسأ نع مده 1 لاق در كو انيرص

 نرخ مك لاق ىبس+ الا لرع مسا نم دمت 0 ده ع-بلابودقفارداصت' للا 2 "د ملامرابجلاب

 هنء اق وسلا ف4تعدهللاىدرىلءو ووسلا ف تنكلاقة سلط نعءرانب دن ناس انث لاقد.ع

 هذح اق ىناقىمهرد ىنطءاهدي رأ التل .ةذ هابااهاط ءافازه ىنعا تلاةف مهردب ةهك اف عسسل: د راع

 ىرتشا لجريف ىتفأ هنا ىعشلان © هرياعم ع 0 5 لاقد.ج نبا 6 ايه هأنأ ضأ طعاف ىلعهمم

 ولأ 0 هءلعبحودق هنأ ىذةناقرف عند هن 1 ءدرعانبلات اع هل ب ديوانوذر لحو نم

 بوتعل ئئدص حج رش ءاضقىلا ىعشلا عمجرف هبحاس ىلع درب نأ ل مقىذقاكت رم تا مذلا

 اذانيعمما!ىفلوةي ناك هنا حب رث نءزيريسس نئانعماشه انث لاقمع ده ل ميهاربا نما

 نءاسةفرتفا 4 0 ه|ب>و 1مل عئابلا لاقو ع ا ارو هنا ىرب كما عدا

 أ لاق بو عب مم دص ر , اعالو عن ءاةةركفا 7 |عئابلا نيمفالاو ور اختوأ ع

 عسب دعب ضارب نءاةفرتفا اكنالدعاوذتادهاشلوت ه2 مب رمش تاك اقدم ع نعبو أن ءةماعنبا

 لاقةدع_سمز دج انيئرص رباختوأ عببدعب ضارن نعاةةرغتام ناب هةيوفالو اختو

 101111 . ناك هنا رش ح نري سمسم نيب لا“ نءدنوعنا اذ لاق لضفأ ان رم

 1 لاق ىنامللا نا ان رصام ل ع نه ةلءو رباختوأ عرب دعب ص ار نءاقر غتامس خا

 0 .1عهليا ىلهىنلا نع رن ا 2م نجد رجس نا ل 2

 لاق وا عم نب نأو م ا لاقس ركولأ 0 ده ارام ن وك نأ ١ ادار ابتسم

 لوسرلات ةربرهو لاك لوقت فريش لودي الحر ء-اياذا ةعرز ولأ ناك لاف بول نبى دي ىف

 لاق لع نبا 1 لاه مههاربان بوغي د رت ايران اىريقنال سو .بلعهفلاىلس هنا

 لهأ ايلاق مان وصاو مت يعشماا زعير تعرضا لست كدر لاق لاق ب الق ىلع نءبوأ م

 ىضرنعالان اععس ى قرت العسيقبلا لهب لاق م هنو هنااو اوذر ءىت-نورظنداو -ةتلاف عيقبلا

 انث لافذاعم نت نا_ولس انت لاق ىبسلايطل ادوادوبأ ذك لاق ىىموطلا لا # نب دج رم رص

 نرخ دقلاةفرتخا هللاق الجر عسب ملسو هيلعهنلا ىلص يبذل نأ سابع نبا نعتم ةمركع نع كلامو“
 | | لكريبخت نم مملوء«. عهتنا ىلص ىنلا هيبامىلعتاك امود ضار نع ةرامشلافاولاق عم ىلااذك لاف

 5 تاعبايشبامف 5 .هلاءاضمأ ىعئابلاو اوىركش ا. نمدحاو

 تاك اسثاهه سل ع نءهيفعسبيلاةبحاو هدعب ا هسرنمضارت نعام اديان «نءاقر ةنامدأى اريذالا

 ةراصلاق يسارع باتو [لاقوامهنم ضارت نءاه جنس تناك ىف !!ةراضل نم مسدلف كلذ فالكم

 همداصهملع كل ماناه_ممدحا او لكن« ىد نعاس سيح كاع ملا هعبام# يق ,ىلارةعبدا 3

 هلءوددقعدعب هنفا ارامي موأ ساحلا ىف ارراعاقركشب : وأ وأ كلذا مسلح نءاقرثفاهلعهي>اص كامو

 رابجالا فعلا لهأ ن ل ؛ فالحالو لوقلاب حاكما !ناكلوّلاب وهاسماعسبلا نأ هلاعملاءزه لاق نم

 كلذكسفاولاق-بف كلذ ىرحىذأا امهسا< ن ءاقرئش , لو قرف اهم-اص ىل نيك [ذنملادحالحاك- لاى

 لوةلااقر هند مل مها ل هن امرا خلا, نا اة ملا لس .طع هيا ىلص ىنل !لوةاواوأت 0 .ءلاكح

 باودلاينيلوةلاىلو ًاورفعجوب أ لاق خو فسوب ولأ هدول و سن أ نب نالامّهلاقملا هذه لاق ن 2و

 ىلءاس اق بوجولا ىلعالل_ذغلا
 عاجالابةيباككل ةرملاحاك:زاوج

 نانمْؤملاِب اد ارئارخا صو عم
 عابتجا وهو قرسغلاب ببحأو

 .لاقنمساذلانهونيناصقنلا

 ةئبلاتايباكلاب جوزتلازومحال
 رذحلاىلءةلالدةءا آلاف ناك شالو

 هملع مادقالا ناو ءامالا اك: نع

 كاذو ةر ورضلاد_.:ءالاز وحال
 امنالو ىرلا ىف مالادإولا ةعءامتل

 امب رف ة>الوةحارخ لذ ئرمة نبهت
 انوةعقدار وذ كلذ سدس تدوعت

 . الفمادذقسالا ق> نماهلعىلوملل
 د.سلانالو جو زلاةمد1لن: صاد

 نمد ذعةهاطعمرع ريص”ةأهعسإ لق

 اهالولكلماه هرهمتالو كلذ: لوق»ب

 اهجورنءاهرهمث به ىلعردقيالف
 محدناعاب ل_عأ هتلاو هاربا ىلعالو
 ف ةرهاظلا ىلعاول عاى عا رلا لاق

 رهاوظبن دو ةلكم عن اذ ناع الا

 رودصلاىفاعرلعأ هللاور ومالا

 مدادإلوأ مساك ضع نءوكضعي

 جوزتلا نمةفنأ ماا دي الف

 مكاكوأ ةرورمغلا دنع ءامالاب
 مظءأوهو ناعالاف نو 1

 هيفا رقما اذا داتا

 هبفو هنلا تغتامريغهءار وان
 ١ نم ةماهاجلا فديلع اوناك امنيدو 7

 سدنانوباسحالا اوباسنالاب رغت

 متتانموسم نك اذاءامالا 2

 لاف حاكذلا اذه ةضمك رش

 ثلذاف. نسهلهأ ىذا ن .ه دعك:

 تود ةمالا جاكت نا لسعاوقفا

 ريغنه> اك: ناللط اياهدس نذا

 طارتشاىلا صالأ هح ودق بدحأ و

 ىلءلاسباج يوتا نالونذال

 نأبج وفاهعفانم رثكأديسلا

 تارسقلا ظغلو هنذابالا زوال
 0 3 ' 0 اب” ”> ل2 ببببب70ببب77ب7ب97ب7ب7سطخ7تتتجل

 رهاعووهذ هد ند اريغبديعلا حا د واذا مس وم. عهللا ىلص ىلا نناحىو رشد د1 ارهقس ىف اذ تنث دعف ديعل اامأ و ةمالا ىلع 2



 ءامالا ىلا د وعن هيقري هذا 20 وةتالىلولانذاءالااهساكت حدنال (عع) ةلقاعلاةغلابلا أر ملانا ىلعثبتالار ىذاشلا لدتغاو

 ىفرلأةغسدب ةفوصوم تاذئمالاو
 ىل ةراشالاو هلئازةةدفرلاةغصو

 هإثازة طرعتغةفوهدومتاذ
 لدية فصلا إ:لاو زدعب قبت
 باشا! ذهعمماك_:ءالماحول هنا
 ىثنحت هعمماك: ماض راصف

 ىهواهنع قرلالاو ٌررنعف هنمع
 راوجف قوتي ةغلابةإفاع ةرح
 تنث ذاواهماو نذل ىل_عاهساكسن
 فت ةروطلا نسق ْ محلا

 ل اهالهنا ةرورمدر ودلارئاس

 ىئاشلالوةىلع ضرئءاو قرغلاب
 ءاغتك الا ىلع لدي ةء.؟الارهاطت نأ
 زوحالءد_:ةئاهلهأ نذالوددع

 ببحأو اهتمأ ح وزن نا ةأرمال

 ن اند نءواضرلانذالاب ذارملان أي
 فاك هنأ اماف «تمديالىلوملاىذر
 نااضد او مملع ليلدةي الاف سلف

 ىل_ءردقي ن- ةرابع نواهأ
 الر زاكن اىلوملاوهو نهحاكنا
 ناانإ-ةأ صاناك ناىلوملاىلو وأ

 هص_ ماع هنكل لوم اوه لهالا

 ىهرهاعلا لوهيلعتلا ىلص وق
 نا «زميذا اههسغن مكنت ىثنسلا
 اهك ول* جاكت ىفةرامعاهلت وكلا ال

 ثلق قرغلاب لسثاهالهنا ةز ورمض
 ميرال فاشل !لالدتسا نا فاصنالا
 قرلاةةصنامل#فاللوي نألئاةلف
 ناوذمأ هناث.ح نمةضرع ةمالآ

 ىلاةراشالا نا مل نالف الذ نابض
 لاوزدعب بن ةي'الاىف ةمالا تاذ
 لئاغلالوذ لثماهموكسف قرلا ةغض

 نف عونممباشلا اذه مم ماك: ال
 باشلاتاذ هيدارملا ناافرع مولغملا
 فلاملال وةك ذك. لووهث مح نم
 اديزءاكول نت. اباش م أال
 ماش راصاذاف ثنح باش ديزو

 نهروجأأ نهرن وثني مل ملك
 داهتدسالا ىلع نم هنأ ىلع ل الد فورغملاب هوتفوم د لور هملا هل ب« اهرههبوجو ىلع ةلالدعيفو نهرو ومكأ

 ساحهلا نع ناعبامتملا فرغتامنيعن انما نيب ضارن نع نه ىلا ةراعتلا نا لاف نملوةان دنع كلذ ا

 ريد نعواه.دبىوح ىذلا د ةعلاب امهم ضارت نم امهئادباب عسببل اةرقءام منن همقامد أوت ىزلا

 مهاربا نب بوةعب مدع اعمل سو هيل عهللا ىلصدلل' ل وسر :رعرب نا: مصل همحاصام مدح او لك

 نءعرولأ 1 لاقناهولا دع ا لافراد ئاانثد-وروأ انريخأ لاق :ءلع نا 0 لاق

 رابح عن روك وااقرغتن ءام را. اب تاع.بلا مس وهملع هللا ىلصهتنا لوسر لاق لاقرع نءانع عنان

 سلفا لسوه.اعدنبا ىلههللال وسر نع كلذ ناك ذافرتارخ دالامهدحأ ل ود وألاقاع رو

 هبة نكي نافهدعب وأهعموأ عسببلا دمع لبقن وكي نأ ن «رث+اهي>ادل نيعبامتملاد- ألوق واخ
 ملام هم>اص ىلع نيعبابتملا »>5 مسيبلا دقعلبق نكي مل هنال هل ىنعمال ىذلا ماكل! نمفاملاا كلذف

 كلت قراموتاب هنا لهي نءاهجفالو موهغمهحوهيلعكلءام3هيحاصهريدكل نوكاكلام هنك

 ءارشوأ ع. مب نمهث دع نأ ديرب ءفرا.1ناب تنآ هللاةفهنمهضاتعب ضوعب كلامريغ هلوشامهمحاص

 لاسحلا كل: ىريبدقلا ىنعمو م-.باادقععمهيحاصام م مدحاو لكريبخت ىنعملاذهلطبنانوك, وأ

 وكف هم-اص ىلا كلذ لةهكاام ناك امامهدح نيعاهف زي ماةل-امنالاهل ةري تلا ىنعمريظت

 مد ]ذك كلذناك اذاون ا.نعملا ناز هدسفاذا عدلا رةعدعب كلذن كك وأ موهغمهحو ريا

 دوعدعب ىرقتلاوهاعأ ارغب ملام هلوق ىنعأ ل سوعمل ع هللا ىلص هنلالوسرلوق نمرخ "الا ىبعملا نأ

 ىذلالوٌقلاب ىرفتلاوهاعا الذ ىنعم نأ معرن«لوقدسذ كلذ حداذاوهدعب ريل | لاقأك علا

 ما. نوكباممب نا.ذعمامهاع اق ارتفالاو ريل انأن مانل امد كلذ د سفاذاو عدبلا ن وكم هب

 نوكينأالا مكنه ضار نع ةراحت توكعت نأ الا هلود ىبسعملاق نملد وأن حدوه دفع دعب عيل ل

 اهوقعبامت راكد «لعاه ىو امن _عوك نمل ءنع ضعبا عكضعباهلك ايىئأال اومالاوكك أ
 لوقلاو اضعب مكعب ريك وأ منا دباب وكتب عسيملا دمع دعب نم ضارث نعنع ملة رخذاو كسب

 مكسفنأ اواتةنالوهؤان'ل كلذ عت (اهح ركب ناك هنبانا سفن اواةقئالو ) هلوقلد وأن ىف

 مال_سالال هأ هوانت لحل عش دحا اوند ةةردار ةوعدوةرب> اوةلملهأ من واضعي مكضعب لتش الو

 لتاعلا ناك ذاه سفن هلتف ةلزع مهنموايا هلق فالق مهتم لتاقلا لعحو ضعب نم مهضعن مهاك

 لاق نمرك ذ لد وأتلا له لاق كلذ ىفالقاموحن: وامهلثهفلاخ سىلءةدحاودب له لودقملاو

 اولتةثالوىدلانعطامسا انث لاقلضغمزندسجأ انث لاقنيسلانيدجم انشدك كلذ
 نعمرحنءانعجاح ىنث لاقنيسسحلا انث لاقمساقلا امص مك:لملدألوقي كغنأ
 هنافامم> رون تاك هللا نا هان لد هل اوقامأ واضعي مكضعب لل: ةلاف مكسفنأ اولد وهاب ر وأني ءاطع

 نو:مؤملا بأ ضعب لّتق نموكضعب فك مكيهتدر نمو «ةاذكام>رلزب مىلاعتو كرابتهنلانا ىنعن

 انه كل: ةراحت نعالا لطانلان ضعب ىلع وكعب لام لك ار ظ-واقن < ضعب ىلء وك. طعب ءامدمب ردق#
 لأ وان ىفل وعلا ا.صغواما سوال ةاضطعب مكضعبكلدأ وممكاهكلذال اولد سشن .بيطوةاضرب ناهلع

 لهأ ف احا (اريسس هنناىلع كلذ ناكو ارا هءادنقوسفال طواناودع الذ لعفي نمو ) هلوق
 لاقي نمو ىنععه سفن لت#: نمو الذ ىعم مهضع لاقفان اودع الذ لعب نمو هلوق ل وانى لد واثلإ

 نيسالا ام لاف مسالا انْئدع كلذلات نمرك 8 ارانهبلص: فوسفام طوان اودعنمٌوم اهأخا

 كلذ ىىعملدنورخ 1لاقو# مكس أاواتةئالو هلوقف لب لاق كغنأ اواَدةرالو هلوق فوأ كلذلك

 هاك: تمزح نم ح اكن نم كلذ لعغ» نمو هلوة ىلا ةروسل هذه لوأ نمه.لع«ةمرحام لعب نمو

 لب نو رخ ١لاقوو ق-ربغباطط اهلتة مرا سغنلا لق وامأط ماتيالا لاو مأ لك ًاوهدود>-ىدعتو

 هنلضت فوسفالظ نمؤملا ةاخأىلةقوهنمس فن س.طريغباطط للا هيأ لام لك ان نمو كلذ ىتع م |

 اوأن



 نوماع ةغفنلار وحالا ل فوءاضت# :ةالاىلا )2( عباس وحاو رارضو لطمريغب دارملاوأ لثارهموهو فراعتملا داثعملا ف نانلا باو ١
 ا و م كر هديب و افا وي وس يمس ووو دودو 37 0 27-20-2222 سمح

 يل ل مو هل رة لاه رك ءاسنلا او زرنا !لحالاو : راج
 هللاد_ءواس# كلذ لكن الني :مؤملا نم هلق مرا لتقول اما ابلاسملا لك او ءاسنلا نماهلم مم 0

 ةيوقعلاهيلعهللادعوأ ام عج هباينعم لذ هلو لع نأ كنعئماسف لئاق لاق ناقد وعلا لهأ هيلع
 املأاياذع مهلاثدتعأ هلوقىلادمعولاب ن ,رقدق كلذ ن ءلدف لكن أ كلذ عنم لبقةروالوأ نم

 هلوق تاكفاراث ءاص'فوسف هلوةىلاهدعب ىّيلاى الاىفهللا مزحام ىلء كا ذدعب نمي وةعللر 5 ذالو

 لكىلع دع ون دو ىلا-ع هللانأ ا لع 3 عاسججا عم مانع ولا, برق رعب مامانلف امهباشعم لذ ل عش نمو

 ىعب هناقاناددع هلوقامأ و ٌتالد لفن انورقم ىسمتاايد.عولاهنق فلسام هباشعمن وكي نأ نمو كلذ

 ددامةتمابو كر وهنهللانذ ًاامريغب كلذ.:مالعف ىنعراسلط وهسلعد مرحامىلا هلهللا حاب املاز أر واح هب

 هال_ماناكو ىنعب اريس:هلبا ىلع كا ذ ناكو اف قرتكذ ا ممىلهداران اص: فوسف هلوقو هذع هتناهاهن
 ءوس نم هيدارأ اس هب رىلع عا“ مالا ىل_ءردق. الهنا ارب سدالا هس هلل | ىلعا مب .هذارحاو رامااث ألذ لعاف

 نءامافدنم عانت مالا نمدعوتلاردق هءافولا لواحاذا ناكن «ىلع :دعون نا. دعولاب ءافولا بعصا ااو
 هيددأراد سم «.لعري_سعريغ هدمعول هلءاقولاو هفهمكح 8 اضماهس.اًتري سف هدعومتذبقىف تاك

 الخد ميكا شدنو ّمتاءيس عك نع رغكنء:هنوهتئامرث ايكاو نت نا) هلوقلي وات فلوقلا ق
 ريغكتاهمانتحاب هدامعهؤانث لجهتلادعوى:اارئابكلا نعمل وأتلا لهآ ف لتخا (اعرك
 هض:عنوجتامر امك اومنتحت ن'ىلاعتو كرام: هنا لاق ىلارثا مك !امهضعب لاعف مهنع مهت اس و مب

 اتسنيثالثلا نس "رولا ءاسألا ةروسلو أ نمنع ىسمنااي هدامعملا هللا مدقتام ىه وكل: انيس كتعر عك
 نعشمتالا نعئا.فس انث لاقنجرلادبع انث لاقراشب ند# امثمع كلذلات نمرك ذ
 ا 5 نير اهتمزيت الثىلاءاسنلاةروسلوأ ا مر هضلا يأ

 بشلل مرح هلك هللا دنع نع مهاربا نءدا نعنامقس ا داق ن ب رلادمع امل لاف راسل

 لاه اق هرأا ماش هوب اًيرص هلا مدوعسم نبا نعميهارا نعداج ل لاق ادع 2

 رود لو نمرئابكلالاق هللادبعنعةمشلع ىنث لاق مهارب'نءشعالا انث لاقعكو انث
 نعدلاخونأو هيواعمو أ انث لاق ع افرلا (شدح عنو امك هادم نا هلوقىلاءاسفلا

 اوينت< نا هلوقىلا ءا- الاةروسلوأ نمر امكلا لاق هلل دسم ع نا 2 ملا نعسشالا

 فورم نع هي نعش الا نع هيراعمولأ ان لاقتئاس لاونأ رص هنعنومتامرتانك

 لاقدج نبأ [سامص نيثالثلا سأرملاءاسنلاةروسةكتاف زيبام لاورئابكسلا نعهتلا دبع ل ئس لاق
 ل روسة حاف نيدامرت ابكسلا لاق دوعسمنب !نعممهار | نعدا-> نءةريسغم نعربح ان
 لاف مده انك لاف مهاربا نيب ومعت وس هنعنوهتامرئامك اوت را اهنمايانيثالث

 اويندح نااهنمنيثالثلاىلاءاسنلاةر ود لوأ نمرت امكدلا لاق هناا نعال ء ةريغمانرمخأ

 نورباوناك لاق مس .هاربأ ن نع تنوعن. ا نعةماءنبا ل لاق بوةءب ومدص ه:ءنوه:امرئاك

 نعل م اند نا عضوملا اذهىلاءاسنلاةر وسر اسلا نيبامفرتا مك لانأ
 يدخن را ونروح انا مضاع نع دع 0 لاقىنالةسعلا مد انث لاق ىثملا م ع

 نو#:امرئابك او.نتح ادلب ايما زيثالثىلاءاسنلا ةروسلوأ نم رب ايكلالاقدوءسمن |ن د

 م لاف عيكونبا ان لاق ىبثملا ٠ مص (ء رت دلما ا اس ختعر 100

 ىلاءاسنلاةر ا ١! هن اديعلاق لاق سبح نب رز نءدولا فأن بمداع نعرعسم
 انث لاقرمصتنملازب سقت مدع كلذلاقنمرك ذ مسسرئابكلانو رخل اقو نيثالثلا سأر
 دع مرد سلا اذه 0 عرج ل 0 يعاب

 ُط 1 ىعمالذردّعم هرهملا نال

 نانيدىلاعت هناكف« سف فو ,رعملا

 ىدي> وقحدشي الدمأ امن روك

 ةرهلا قد ىف استءاشكو اهتععن
 هاشيب ىلولا نمةباذقأ امله اذا

 ناد ضعب نعوةداعاا ىلءامن و

 ضدغل :ةدكسملا ىهةمالانا كلام

 ةمرؤللاه هر اذاىل 01 4م

 امن ود هرحدالل قدم او اوهتاك

 هلو_ةرهاظب رسهملا ىف اوكتحاو
 روهجاامأو نهر وجأ نهوف آو
 هاوقل اهال اوأ اهرهمنا ىلسءف

 اكول ادءالثمهباد رمضىلاعت

 نوك نان هوئثىلء ردنال

 نالوالصأ عل ةكلام ةكوامملا

 دقو د سأل ةك وا تناك اهعفانم

 ماك: :لادقعب جو زللاهحايأ
 رهاطمااهأدب قدس نأ 36 وذ

 ىلعر ود>الا غفل الجولف دال

 ىل_ء هانلجولولاك_ثاالذةةفنلا

 نوءاضب نما اباوجلافر وهما

 ساو نجلار رو>الا ف.ضأكلذلف

 نو بح .وبام نهوت آو هلو-ةىف

 كلمر:لاتنانهو نهلاكدلم رهملا

 لاق ملسوهيلعهللا لص ءذكساو نهل

 اون اودارملاوأ هالو هك !ءامودبعلا

 تائد#فاضملا فدك نبلا وم

 لاءوهوفن ةاةعىأ أساء نب الاف

 هرهاطو نهر سك : اف او-ةنم

 نك-! ىئاوزلا اك: 5 همرح ىدتعي

 ةب'الاةروك هنا ىلع نرثكمالا

 ريغبايتسالاو بدنلا ىلع ةلومت
 نب رسفم ارك لاق تاذلاسم

 ىاهسغنرح اوت ىلاىه ةقاسملا

 ىه نرحل: ذ:ةهواهدارأ لدحر

 لبصهأ ناكو نيعم قندصاهل ا

 امو نيوسعل أنين نولصغب ةيلهاجلا

 ندملتا تاذىلع نومكح اوناك
 3 كب : 3 0 000 رو ا

 تدبيبب عض ناد الاراعباج هيج ىلعاص.هنتركى لاب ىلا عت هلل امهدرفأ مرحالف مسه د نعاريت عمد غلا اذه ناك لفة ناز ! موك



 5 7 ا 0 ب

 آ جوازا نمسا ان فالاوز كسلا لعرب 1 وره ذك 5 (24) كنداخي ىذا ندهناوبرث مج نارئالك

 تدعو سانع نبالوقوهرر
 مالسالاب وأ دهاجتو ن سلاو ريبجي

 دوعسسم نئءاورع نءا لو وشو
 هناكو ىدسلاو عقلاو ىبكلاو

 حاك-ذلا فن مناسع ا لا 4 درلاعت
 مث تانمؤ#ملا كتان نم هلوةف

 دنع نوملءبحام مف كلذر رك
 انههوةبس>اغلا ىلع نهمادقا
 هلوة فتا:ص 4# !ناوهولاكشا
 نم تان هلا ىلعام فص نوماعف

 تاحو رار 1 ركااهمدي ريباذعلا

 بح  لوالا ىلعو راكبالارث ارخلاوأ

 مجرلافيصنتو مسرلا فص نوع

 نوسج بح ىناثلا ىل-عو لا

 زف بحاو ردقلااذ_هوةدلح
 دقو نك موأ ا ةنص ثةمالا

 نيالا وسل <الاف كلذ قاع
 راتخا ًاباوجلا اوىزلاوناد>الا

 نمنءم-رلا طةس ولوالام عا
 فن: الوجرلا نالىلةعلا ليل دلي
 ف هت ناس دارملاو ىناثلاوأ
 اظاغب ىزلاد_ نأ كلذو ن ماذع
 للسو رتنراذا دهن وْرئلادع

 ةداح نوسة اهر ف تح وزب

 لكستا نإ وكت نالفامهاعدي زال

 نار ذعازىلوأ وزع فج وا

 م> رلاراك_:!ىلعاوقغتا جراوخلا
 نأ ىل_علدنة.؟الاناب اوهك>او
 ٠ ةراب اذ_هفدنةمالاناذع

 مجرلاةرحلا ىلع ناكولذ ةنبولا

 وهوةمالا قى محرلافصنت مز
 قصصدخلانامامراوخلاولاحت

 ءاهقغلاو ىلَمعع اد ةمالاقح

 م ناسةنىفالسصأ اهيا الا ولعدم

 رولا اريسغيف ةهركلا 3 نعدبعلا

 كلذ_حالام رومالا عرس مناك و

 كلذاههريغو موصل اوذالصاا كهف

 نم ىافتالايءامالا اكن ىلا ةراشا

 ىشلانأ | امره يدع اآنالوةانههنب رس مالو ناشرمأ ف عوولا ةي0 نأ رتاج ترسو م كنعلاى شخ

 سل امناصاخ عسر بكسل نا سانلا بأ اب لاشفريذملا ىلع سائلا طخ هنع هننا ضر ىلعوةفوكللا

 سهلا ةودللاب نم للا الانا ىهامءنمؤماريمأ اب اولاامتء ىفولاستالأ لاق منا سه نال اهداعاو

 001 ال م رارغن اواي رلا لك اور”. الاملك أ اوةنصق قذقودنا رس أ

 10- اسيل يلا امن أ نم ممظعأامو ىبالاهفو «رعسمل ادعي نرعتلاام ةب اب ىالت اعف

 ند مرح ناك (م اسارعا عجرف <«-هنعنم كلذ ءلخ داهملا «.اعم>وو ءىلايف

 رئابكبلالاقري عن هد ع نع قه»انبا نع ماس نب مالس صوح-الاونأ انتا لاقزف را

 -- هللا . لرمشي نمو نسأل ار ا 0 ننس 5

 ناو ا 0 ري نذلاو يلا ناطش نط 0 وع يك الانوموشال

 دعبنرعتلاو رايدالا مهولوتالفاغحز اور فكن يذلا متيَعلادااو :مانيذلا اهيا بفحزلانمرارسغلاو

 5 0 يا لقد دومه نيا 0 7

 نا 00 ةريطلاهفطعتقف انساب 0 2 4

 ىذلا موقناك الانوموعنالاب رلانواك ابزيذلا د ىلا لا دك اليه قارذ 3::!رديغتس اه هوم ىلع

 3 , الامل ظ ىناتيلا لاو «ثواك اي نيذلا تا ىانت» !!لا اومألكأ او هن دلال [نفنا ط.سشلاهطبخما

 مهاون نمو محرما 0 ارغلاودب هلا تانمؤملاّت الف اعااتاددحلا تودز نذلا ناد صهملاى دقو

 ىلعاودترا نيذلانا هن هنرخ عش دعنانبا ارعادترملاوة الاف ىلااريتموألاتقلافر «ءهالا هربدد مول

 تا ءةياعزما انك لاقريهارانب بوق أنئادص دن : الاىدنهلا مهل نيبتامدعب نم ءمهرايدأ
 امة ريغب هللا مرح ىجاا س 2 لاىل_ةقوهللاب لآ لالالا ءهدسعثتل ًاسلاقد#ت نع نوع

 لاقؤر عرعي هدأ ارعانوأوةد ولاقنانملادأب رلالك ١ اوه ريغ مع دل لاف اوف-زلا مونرارذو

 مده ا 1 ركولا م 2 اريك اريث عم ناتجملانا 7 رمد اقدم 24تاقفنوعنا

 مارس هناا لد لا ارمثالارثا 1 هدسع نعزي ريس نأ نع ماشهو رودطذمأ ”رمخأ لاق

 0 هنرع عض عدا د  ارعادتر ماو ف حلا نمرارغلاو من. لالاملك ؟اوةدصضولا فدقوأب رلا لك ؟ او

 قل ا كمر ملكعا نءنريسسنبانع عماش ه انك لاف مه امد 0

 نءلاله ىنأ ني دمعس نعدلاخ ىنث لاق ثلا فربخأ لاقجلاصولأ انث لاق ىنثملا م دام
 نالود 2 :ىردل اد .عس ىِنأوةربره أ نم 0 ل وما

 ب اق ١ 1متامّرالث هد ىسشن ىذلاولا ةفاموت مسوهياعهلنا ىلصهننا لو سرانما مهدد

 مار 4 لابحأ ند لادم قدس ًار عفر مفلح اذام ىل-عىرد الكس انملحر

 عسمسلاوب علا تس ا وسجللات اولا ىلهن د.عنماملاقذ

 لمس ام لاقةغيدحوبأ امد لاق يد ما ع 7 إ مالسي لحدا لق مثةنلاباوبأ هكتضتفالا | ؟

 ير رمتتلالاملك اوان رلالك او سفنلا لق عميس رئابكسلا لاق ءاطع نع حتت ىف ىأثا نع

 لاق نم د 0 لاو فلا موي رارغلاونيدلاولا قوقعو روزلا ةداه شو ةيتضما

 1 ندع كلذ

 8 , واذ دصأ ىف اثاعؤ رين تفلت راسل مالااها ارآالابوفذ :ترصاق تادلاعمشأ 5 لاققارخ#

 ىهلاقهإ هوط هعمل ى لاقر اكسل رم سل لاقاذكو ذك تلة ىهامولاةرئابك.!!نمالااهارأال
 لك اوةنص#لا فذقو فدزلا نمرارغلاوا_جاريغب ةعسنلا ل: ةوهللاب كاس دا

 1 , لاف قوةعلان مني دلاولا كر : و رذستسا ىذلاو م ارك ادصسملا قداخلاوالط مم دملا لام لكأو أب ىلا

 لاقو

 نب هل سط ن عى ارك نم داب زانربسخ لاق 5 .اعنيا ا لاه مهاربانب بوهسعل



 لانا تان اوةرخ ”كلاىف (20) ملالاب ازعل اىوايندلا فدا ىفمةبذ نزلا لاو عدلا ءرتميظعلاةلغلاوديدشلا ١
 02022900 شا اُُْْسل ىلا ُْلٌاٌُؤ[1ٌ1ٌؤا فشلا 6 22222 2 رم م ل ل ملا :

 تاقةنملا ل خدت نام <ولاق م'تاقاهل ديت ارانلا فا لاق قرفر عنب اىأرالة | سط لاقو
 ا اااهلت تنال 0 يايدعتلا كا ا ألاف

 0 3 تال ا 0

 خص اء هوا عسا ارم تيبداملالا ونيل دلال وةعو الاء لأ و

 نعيم نبدي معن ىد نعة بدع بول ا 0 7 لاق مالس مسانرمخأ لاق رارمللا تا ننام لس

 0 د عبدأ | ىهنورح أ لاو فنتلا ل ل ماب آد لاق هناالا هل 'علسوميلعهتلا ل سونلان 30 دأ

 3 ركح نم ينرمالاو ساس وو نم ىعانالاو تاةجو نم امتار لا مالارب يكل لاف ديع

 ليغطلا ىلأ نعندرلادبعنب ةربو نعف ةرطمانريدشأ لاق مشه انث لاهم هاربا نب بوق دو شعل مد
 1 0 طونقلاو هللا حور نم سايالاومنلب لا ار مالارثامكتلاربك اةوعسمم قاد ل5

 نجرلاد بع نب ةرب ونغشمالان ع كد : واعموبأ ذك لاق ثتد ركولأ انمكرص هنلاركم نمنمالاو

 ا دي ل نمالاو هبات جر نمط ونقلاوهاب 'لرشلازئابكلاان ا هنبادبعلاق لاق

 نع ةربونع افر ام تعج لاف سد ردانزبا انك الأف بثاس داونأو بيركولأ (نكص هلبأ

 نءنابيش انريس لاق هلنادمع اذ لاق ىدسالا ةراعْنءدس# رمد هلار 1 نمنمالاو

 رح هّنلاب كارم ةالارتابكلارب؟ الوقع: دوعسمنب |تعم» لاق ل.غطلا ىلأ نعةربو نعش مالا

 دمع نع د نعةرب و نعق عسا ىلأ نعل. | ..! نري لاق هنا دبع ا لاقو اعز دج

 ل و 0 نعةمعش » 00 9 لاف“ ىللوا 0 ع

 نءا انئرص هلثع هللا دامع ع نعل املا نأ د مساقلان عةمعش 5 لانو 2

 ن هاد. ه نعل بفطأ |ىنأ ن عزب أ نب مساقلا ن عةمعش 5 لاق رةعح نب رح امك لاق ى ا

 نانع ليغطلا فأن ء ع.فرن زب رعاادبع عرب رح اذ لاق د.جنءا رهو هوك دوعسم

 هللاسو رزمسانالاوهللار ا م ا لام ”الارثابكلالاقدوع-ه

 لأق هللا اسمع نعل .غطلاع !نعْزاْر لات ارننع ىدوعساا نعدأ 1ك لاق ع يكونا انمص

 تورخ ١ 7 لاقو هللأب ارمشل اوهتلار كل نمالاودتلا ح ورنمسا,الاوهللا رنه طو ,:ةلارتابكلا

 روصنم نعم دس انك لع ركولأ انميرص كلذلافن هركذ ةركم وهف هنعهللاى منام لك

 سد يك ةةهنعدّلاىهئاملك لاّقذ ربابكلاةدنعت رك ذلاف سابعئثن١ن :رعنب ريس | نع

 لوق» ناك ساسبعنب نات ل اقدح هدو "اني لاق ةملع نبا انك لاق ميهاربا نيب وةعد

 اه لاه ىلءالادبعز ردت 0 :رطنلا ىهلاقدذ رطلاترك ذدقوةريبك هزعهللأ ىسماملك

 نءال مذلاق عسمسل رابكنابفييسغأسابعتم هللادمعل ل ر لاق لاف سواط ن دق نع رعخم

 مث لاق مهاربا نب بوهعل من رح ةسم نماهلافك ىردأ ف عساو عسبس نمرثك أى ه سامع ٍْ

 جيلا يبس كاوا نك ل سايب ل1 5 دلاه سواط نعى 2 لان املس ع نعةماعن ا

 ندمح د لاه راشد نب رمت 0 هه ةرم نماها اق ىردأ الف ناهءاسلاق عستو عبس نمرغك أ ١

 نولوةياسان نالاةفاهفأن أ ةاح ىلع ىحاررلاة ل اعلاونأ ماقلاف فوعنعىدعىب نب نءاورقعح

 ل ( سماع - (يحسا) - ؛.)

 ىلا ىذشب لاق قه

 عاح واكح ةديردلا ض ام الا

 ندور راثلااو تكرزلا |
 قا ألوالاوءاسنلل م-رلا قانتناكو 1

 كلها تك ؟تللغَوَنا قلاناش |
 ا اريذ | 0 0 ا 5 و :رازك لطف وهو رغت اهنياملات كارما طي تإسم ند

 حاك-: نع ريصىااو صائاوؤ أ[

 000 1 3 لا : فذقوهللاب ا
 نيدمع مه اهطو 9 لعل ءام 5: ا 2 11 ١

 هءلعدتلا ىلصىنلا نعو ة ةرو كمل ١

 ك1 تاه نم هفقام

 ءامالاو ثيبلاحالصرئارحلا لسو
 مد دو ةغهللاو 3 ا ران 6 ف طم ٠ عاسندع ع تسماكلا س١ 5 لاق ا 1 هو كلذ 5

 جامحال هحارأ هنأ الا حاكنلا

 نآدب رآكلو_ةفناماقم ماللا

 تاردقو ماللاتدي زل.ةوموقي
 5 فام اد املئثألا, أ ,فتد ٍ هن" حدر نم م سس هلله جرنمطو وهاب م 4 ع رأرت ام اك هلل ديعلاه لاق لقط 07 ع 10 و 0 !اوهلل د 2 كا لا ا اهنا | اكئيستلا ةدارا دك أَتل كلذو |

 لصالاو راسا. الاف لءةوبالا

 نيبيل ماكحالاءذهلازناهّننا ديرب |
 ماو :رمدو كني د كسل
 لضاف آو خلا صمنسم 2

 ناكنم م محام وك ميدو ملدعأ || :

 نما !نيداملكن ادار ما ليقهكلبق :

 ءاسنل'نأشىف ليللاو م رغلا

 مح ء+ىف كلذك <لل !ناك دوف

 ندارملال؛ليقو لاملاو عئارمدلا
 تاك ناوضيلاكتلاو عت ارشلا

 قةقفتم ا منآالا ع-سفن قتفاتح

 ناك نم نس ىنعمل اليقو حلاصملاب اب

 مماودتقتل قلل الهأ نم مح ابق

 ءانعم ىذاقلالاق مكملع بوت و

 اهتدب مرح الف ةعاطلا سفئانمدارأ[ك

 نأديرب كلذك اهنعهبشلا حازأو
 طا رقدوريصق" عق ةتاانيلعب ود

 وه لاسعت هناب راعث:ةيالا ىفو
 هناهءاعد ريق اسف هب وتلا قاع ىذلا

 لص نأ ب >وانمةيوتلادارأاذا |

 بتاهمالا حاك:بابيف ةيوذل ادارملا ناي ب.حأو كلذ سداو انك ةنوتلا



 د و نأد دي ثلا وخاف الكاذب 2 دا ل آلا 0 و) هذدهفةروكذ ذملات املا ارئاسوتاذبلاو
 . 1 اولا دل وتس وسل ا ا لو ل 2. د دع 1 ...٠ حلو د د هاتان ستولالام م لالاقاوت الط اتنلققل ةسلختلا 1ع كلارا متت احح اقل ل 2:

 اولغت ندب 4 ةهلزتعأاتلاقو

 ملعب وت, نأ هب نوح وسبب

 توعمل نلذلا ةرغلا دي رت و

 قحلانعاواسمت نأ تاوءشلا
 مه ليقوا ميظع المماس“ لاو

 نولحاوناكسو لا لبقودوولا
 تا 1 بالا ن 4 تاوحاالا حاكن

 00 الا

 ةمعلاو لاخلا ثز. نول :اهاولاه

 اوعك ذة يبلع مارح معلاوةلاخلاو
 لوب ت رم ثحالاو حالا تائب

 مهلثم ةانزاونوك- دن توديرب

 لالحاب

 صخرل نم ةريسغوةمالا حكت

 -:ءف فخ نأ هلاادب رب

 هفعضاف اغيعسذ ناسنالا قادو

 فعضاما ل عشب لو هغيلكت فود

 تاقولذملا نمريثكىل ةيسنل ار هت
 دتشااذهلو رهاظف تاناومخلا لد
 ند_لاونواعتلاىلاهسحاشحا

 نكحاسللاوةءودالاوةءذغالاو
 ىلا تالماعملاو رئاخذلاو سالملاو

 امأو تارو رضا !نم كلذري من

 اذهلورهطافد.ءاودوهعارع ف عض

 نءوتاعاطلا اشم ىلع :ريذمدال

 نع ءاسنلا نءاسم-الو تاوهشلا
 ناطيشلا سن أ امسدسملا نب دعس

 لبق نم هانا الا طق مدآ ىب نم
 ة:سنولا: ىلع ىأ.دقل ءاسنلا

 وسع انآو ىيعىد>ا تهذو

 < رماح امها ناو رخال
 تائآ نامت سام ءنن نع ءانسنلا
 ةمالا ءزهلربخ ىه ءاشنلا روف
 تد رغو سعسلا«لعتعاطام

 -ل نيب هتلاديرب

 راعبوش

 نأ هنبادي رب

 فة نأ هللاديرب

 نوبمنتامرئابك وبنت 9

 نا هب لرش: نأر غغالهتنا تادنع
 ًاوس لمعت نمرهرذلاةثم مظد الهنيا

 لاومإلابح اك ذلاءاغتب ارك ذاسل هناداعبمافاخالكلنا لديعاومانمر اليهال مت اذعب هللا لعغبام هسا لظبوأ

 دلولا ان ' لاق ىلع انمثرص كلذىلءندزب وأ وأ نيعب سرا كلان وك 7 نأ تغشدقو عدس رئابكلا

 ىلا ىهلاق ى يرث سوس رمال كك نعلم هنا ساءعنءا نعىرضهْزلان 8 : ورعابأ تعمسلاف

 لل عس نع لاعش نع سدق نع لمس م لاق غي ذوب و لاق ىجثملا ٠ رص برق نيعبسأا

 هناريغ عبس ىلا اهنم برق ة:اهعيسىلالاق ىه عسأ ًاربامك- لا سا معن اللاقال>رتارعمجحنء ا

 سواط نعب دل نعرب رح مث لاقد_,جنا اًييدص رارمد ايريس رواوتلما عمذرببك ال

 نيععب ]ىلا نه لاق ع نهامهنلا نهرك ذ ىلا عبببلا رئابكتلا تب ار لاق سامع نن اىلا ىلل->رءاسلاف

 سؤاط نب !نغرمعمان ريح !لاق ىازرلادبعانرمحأ لاف ىح نب نسما مص عسيلاا م ىفدأ
 لاق مزاح نيذسجسأ انمص رق نيعيسل ا ىلا ىهلاق عسر كلا سابع ال ل .ة لاه هس نع

 لك لاف رئابكسلا نع سابع نبا تلأس لاق ديلولا نأ نعن ادعس ها دبع ان لاف ميعنوانريحأ
 اند لاقى كسلا يمد كلذلاتن هركد ثالث ىهتورخ 1 لاقوو ةريبكو هذ همق هللا ىدعْئ 5

 نمسأيلاثالث رئامكسلا لاق دوعسمن' | نعد شاعت نع عبد لأ نبا نعلبش م لاقت. نحو

 هل- ههنا دعوأ ام: لكوةب-وملك نورخ لاهوهناركم نمنمالاوهتلاةجرنم طونةلاو هللا ور
 ةيواعم ىنث لاقحاصنب هتلادبع انث لاقىثلا "سده كلذلاةنمركذ ةريبكفرانلا هيلع
 +« ب ذ لكرئابكدا!لاق هنعنوبنتامرئامك اومن نا هلو5 سامع نبا نع طط ىلأ نب ىلع نع

 ماشهانريخألاه ةيلعنا انث لاق مهاربانببومعب 0 باذعوأ ةنعاوأ بضغوأ ران هللا
 عسيكو نبا نص نك رقلا ف ةمحروم لكريبج ند. عس لاق لاق عس سأو نم دمت ن ءناس> نبا

 تنذلك لاق. ريم> نبل رعس نع ىدزالا عسأ وني د# نع باعّسا ام .رهمنن د نعفأ ام لاق

 جاع مس نددملولا انث لاق لو-نيىلع انثدص رئابكلانموهفرانلاىلاهّرناهمست

 ىءهدع نعرمصأءولأ انث لاقورعن دج ٠ م ةريبك نار ةلافةمح وملك لوّشب نسحلا

 بلا ئلدص تا 00 ب رباك اوبتنحت نادهنلا لوث ده امن نعم ىنأ نبانع

 بلاط ىنأ نب ىحي مراح همر ها تع نع عهد ىلأ نبأ نعليش انث لاقةغيذحوتأ انث لاق

 راخل ااهاهالدنلا تبدوا ةتيح وملك رئارك )١لاق ءكاهذلا. نعرس وح ا لاقدر اذن لاق

 نعربسإناهي شدت ةامئللذف هءلوةنىذلاو رفعج وأ لاق عرثاب كان يل ها علك

 رعد نب د# د لاقى رع ادملولا ن دجأ هب رع ام كالذو مارال دبا كوخ

 ساس 5 ذلات كلامزت سنأ تعم« لاقر كر ىلإ تن هلي ادام مع ىث لاف مع اذ* لاق

 الآلاف ندلاولاتوةعوسغنلا لثقو هنلاب ل | هلا لان راكلان ءلئسو رئابكلا سو هيل هلل

 زول ةذاهش لاول ىطريك '؟وةبعشلاةرو الاذذاهشلافوأرو زلال وة لاق رئابكلاريك بمشبا
 نب هنبادبءانرمخأ لاقةبعش انث لاقث رداء دلاخ انك لاق 000 ا ايي دع

 00 نيدلاولا قوقعو كرم ثلالاق ة رئابكللا ىفلسوهيل هلا ىلص ىنلان ءس آن ءركلىأ

 ركب ىلأ نب هللا دبع نع ةبعش انث لاق ري_:5 نيىبح اذث لاقىناملانبا انشد ردزلالوةد
 نيدلاولا قو ةعوهّنلاب كارسث الا لاقف لسسوهيلعمثلاىلصهنلالوسردنرئا بكل ادرك ذ لاس :!نع

 رفع ني دن انث لاق ىنالان دم خدع روزلالوق رئابكللاربك ابهكثينأ الأس فنلالتقو
 رئابكلا لاف لسو هيلع هّنلاىلص نان نع ورم نب هتادبع نعى علان ءسارف نعةمعش 5 لاق

 ماشهوبأ (نثامح سومغلانيولاو لاشلاة بع سفنلا ل#تقو نيد اولاد وةءوهلاب كارمثالا
 لاقورعن هللادمعع نعىبعشلا نع سار ةنعنايسش ان لاقى مو٠ثنهللادبع ان لات ارلا

 ندلاولا قوق عو لاق هم متلاقهملاب ةكرشلا لاق رئابكلااملاةف ل وهيلعهللا ىلص ىنلا ىلا نار عا ءاج
 هنالك سها لام عا م, ىذا لاق س ومغلا نيملاامىيعشال تان سومغلا نيسملاولاقمخلاف

 1 11 1 ا ا ٠1 011سم كاملا ارت تدك ت77
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 :ىكتلاومأاو لك انالاونمنيذلااهبأاب (67) لاقف لاومالاف فرصتي ف يكهنا كلذ بية عني تاقفنناو رهملاءاغيأب رضأو
 انث لاقىفالّ علا لكوتملا ناد ىرسلا أننا ان: لاقىنألا «مدع ىذاكامفوهو
 هءاعوللاىلصهنلال ]وس رلاتلاق ى :راصنالاب ولى أ نعمه و ى أن عما دعس نب دإاخ نع دعس ند ريغ

 لاق رئابكسلا امو لة بنما هارتابكلا نس تال اا زلاه او ةالصلا ماقأ نمل سو

 لامس 1 لاق بلاط يآ نب سابع 011 فحدزلا موب رارقلاونيدلاولا نوةعوهللاب كلارشالا

 ناس ن هللا دمع نع ةمقع ن ىسومنءدانزلا فأن | نعرف ع ىأ نا نعرفع- نع دمجلا دبع با

 لاق لاق ىردب ىبةعىراصنالاب ون نبدا نوي وب لاق لاق رغالا نامل هنا در عين هيب أ نعرشالا

 موصن وةأك زلاكواو هالصلامهي واش هن لرش الدنيا دمعت دبع ن مام ل بو هل ءهلا ىلص هلالوسر

 لتقوفدْزلا نمرارغلاوهثلاب كلارشالالاقرت ١ كل ام هلأ سف ةنملا لح دالارئامكعلا نحت وتاضمر

 يس رغعد نع دايعن دامع ا لاق نح رلاد_مءندجأ ان لاق ركولأ اسي دص سفمنلا

 رئابكسلااو رك ذٍل_وءيلعهللا ىل_صهّننالوسرباككأ نماسان ناةماما لأ نع مسأقلان عريب زلا

 ندلاولا و هوو ةنص#لاف ذقوفحزلانمرارفوم.لالام لك ًاوهنلاب كرسشلا اولاةف كة موهو

 نيذلا ولعت نياف لوم لعد ىلص هلل لوسرلاف ابرلا لك ًاور<هلاولولغلاوروزلا لوقو

 اذث لاق ىاب رغلار#م نب هللاد.ءع انيرص :, الاخ ىلاال..اةانُع ممنا عاوهلبادهعب نو رشد

 ملسوهيلع هللا ىل-د ىلا تا اس لاق هللا دبع نع فانيلا ورم ىأ نعي واعمىلأ نعنامفس

 هليلخ قونوأ ُكنعم لك ان تا لح نم كدإو لتعت تاو كةلخو»و ادنهلل وعدت تالاقربابكلاام

 سفنلانواتة.الو 00 1 اهلادتلا عمن وعدي الزي دلاو لس وه.اعدنباىلههلنال اوسر انلعأرق ول راح

 تانغس اذ لاّقذ ىرهزلا د نب هللا دبع د اذه مدع نونز الو قملايالاهنلا مرح ىتلا 5 ل هم .: .٠ 5 0 3 95 مه 2-4 3 - .

 تلاسش دوغسمن هّللاد.ءنع ور عىلأ نم « مس نعمل ا ىلع ناك خلاب واعموبأ انث لاق

 كلدلو ل257 ناو كَعلوهوا دنهل لع نالافرش لمعلا ى ]ت15 لسوء ءلعدننا ىل_صهتنالوسر

 ىلو او رفعحوب ل اقوهرخآ اهلاهنيا عمن وعدي الزي ذلاو أرةوكتراح فزنوأ ك عملك ايت ةمشخ

 تاو هريغ هلاقامنود لو هيلع هللا ىبصدهّنلال وسر نع ربخلاا هن حد امةصعل ا رئابك-لالب وان ىفل قام

 فهذمةدلا ىف هلوقلو هسفنىف غاابود_هتحادق مهلاوق ا انرك ذنيذلا نمالوقاهذ لئاق لك تاك

 لوقفلد.دقو روزلالوةواهل:ةمرلاسهنلا ل:ةونب دلاولا فو ةءودهنلاب لرسشلا ذارئابك-لا

 ىلع عيسى هذ. ةنيح هلوق ىنعمنوكب عبس ىهلاق هنا لسوهياعهللا ىلسهننالوسرنعىورئذلا
 قوقعو سغنلالتةوهللاب كارمثالا ىهلاق هنا «:هىورىذلارم1ن ا ىف هلو ىنعمن وك ولل.هغتلا

 كلذع-.ج عمح ناو ىشى اعمل 5< روزلالودو هلوقناك ذالاج الا ىلءروزلالوةوندلاولا

 هتلاديمعنم طلغىدنع هناةترك ذام ىلع ياي رغلاهب .ىنث ىذلا دوع_م نارعامأو روزلالوق
 و لس ره.طع هننأىل_هىجل ل نعد دوعنمنن | ن ءةدكرصل اهحب والا نمو رهاظةارامخالان الر نب أ

 ىلهىنلانا دوعسمنب !نعهثي د ىف مب.نمدحأ لقب موةنيدعنبانءىرهزلااهاو رىت:اةداورلا

 ىلوأ مس وهيل عهللا ىلص ىنلا نعد «وع تمنعك ذ نماوأة ام مول هذف 2 اذن نع لمس مب .وه.لعمتلا

 هل داو هتائيس نماهاد__ءامريغكستا هنتحت ننادعو ىتلارثابكلا بنتحا نق ىناب رغلا لقن نم "ىصلاب

 هنءاقولا ىلع وار مدعو نمهدعوااهينادحو«بيلعهتنااهضرفىئااهضئ ار ىدأو اعرك الدكدم

 م اهنيام رئابك م انتجاب نونمؤملاا هيأ ذعر فكن هب ىنعب هناق مك-:اًئيس عك نءرغكد هلوقامأوابث د
 لضفمنبدجلأ انث لاقنسحلا نيدمت نس دع اك م وفذرتاغص عب متاةيس رثاغص عير دنع

2-0 
 هلود ىفةرقبلاىفهري_سغتم دقو

 3 لاو_مآ اولكحالالو

 نهرا نوك-:نأ)|لطاملاب

 رخ ىف هل: مقبس دقو عك ذم ضارت
 تاورك ذاب ةرالا صخو ةرّبلا

 ةداغتسملا لاومالانمكلذربغ ناك
 تاقدصلاذخ أ وثرالاوةمهلا ودب

 الال>تاءانملا شورأو روهملاو

 قلعتي قزرلا بايسارثك نال
 ىلا اذهتحت ل ديو ةراختلاب
 لام لك ًاولطاءلاريغلالام لك 5
 الوىلا.ع" هلوق تاك لطامااب سفن

 نعى سلا ىلع د مكسغنأ اولد
 ولأ لاق هسفن لدقنعو هريسغلتق
 لال تالماعملاف ىبهنلا ةفنح
 ناللدبىفاّلالافو نالطملا ىلع

 فال_: ىلع فرمهئاذا لك ولا

 دقعحم ريسغ كلذ كلاملا ل وو

 ىلع عقاولا فرصتلافعاجالاب
 وهوق.قحلاكلاملالوة فال

 الط ان توكي نا ىل وأ هنادكسس هيا

 مهردلا اوعبدت الهلوق نب رف ىأو
 اوعيبتال هلوةنيب و نيم_هردلاب
 دةعنمريسغ ىلاثلا ناك اذاورخلا

 ولأ لاقو لوالا اذكف تاغتالاب .
 فى تائريغ ساحل ارا. ةغضح
 نال ةضففا'تاضواعألا دو قع
 دق دبا الافر وك ذملا ىذارتلا
 اذهناكئاليفاشالاقو لدح
 تيثناناالا لا ىضتَعب ئضارتلا

 هلوعل ارامأ ا نيعتامتمال كلذدعي

 لكتاعدابتملا +_وميلعهنلا 12

 اهرغش ملامرابخلابامهنمدسس>او
 نمداك نم مكسغنأ اولتقت الو

 نينمؤملا نال نيذمؤا نم مكس
 لحرلا ل :ةءالوأةدحاو سفنك

 يي جلا شع هلعش كا هس
 2 ٌّ ص كا 17 د

 هناىلسهللالود رنا هلبادبع نب تدؤ-انأ 1 اه ىرصيلا نسحلا نعءرلعلهش [هسعن لص ىر ليد صرصوا فو»-وا معهسضرعنأم



 1. انج ورك دوز دك كل حمو

 ل اوسز عمان دهش لاق رد أن عوةنحلا هبلعشم شل هوب ىدبع ىف ردي هليل اشف (عم) ١ ةسغن لثقفح رحلج رناكلأف م وءلع
 ا حما لاو ري. إ وداع نأ ىلصدتلا
 نماذه مالس.-الا دب نب لجرل
 لتاق لاتةلارمض> الفرانلا لهأ
 حارحم_ةباصافادب دشالاتة لدرلا

 هل تاق ىذااهننالوسراب لل _.ةف
 لستات هئاراتلا ل به نمهن ات
 لاقفتامدقواديدث الاتق مويلا
 راخااىلا مبسوتء اعمال سىتلا

 بابو نأ نيلملا ضعبداكف

 تعملهنا 4 ل يقذا كلذ ىلعم هازدبق

 2 ببي
 انث لاقمهاربانيبوقعي شع راغصلامتائيس هك نعرفكت ىدسلا نع طايسسا انث لآق
 هّللاباك نم كا .ثأ ىرن اولاغؤرمصع ورع هتلاد.عاو 1 ا ءنوعزن ان عتبلعولا

 ىيملا اف رعهيغلفهعماومدقو مدقق كلذىف نيدمؤم اريمأ ىان تااندراف ا م لمعت الا مم لمعت ت را مأ

 اسان آن انيذمو وااريمأ الا ةفذ4ءاعدر فيك ىردأالف تمدق يرذا.ألاعاذكراذك دنملاق تمدق

 نااومحاف امم لمعبالا مب لمهن نارمأ ىلاعت و كرات هللا باك نمءاسشأ ىرئانا اولاقفرسع ىنوقل
 لاقفال>ر مهاندأ ذا رمى لاقهنطأ انوع ١لاه «لمهعمش لاقل مهعجالاقف كلذىف لو وعلب

 مهللا لاق تاسفعن ىف .ةيصحأ لهفلاق مذاق ءلك تآرغلاتأ ارق تن ءاعمالسالا قت ودننأب 110

 ملاق لرب ا ىف هتيص> أ له كظغل ىفهتيص- له ”لرصي ىتيصحأ لهذ لاق همص1ل :لاقولو لاقال

 انير لعدق هللاباك ىلعسانلا مد نا هنوغاكت اهمأ رع تاكثذلاق مهرخ ١ ىلع ىتح موعبنت
 0 ليفدتو دادس دع 6 ومتامرتادك اوم ملام هت نالوا تاثيسانل نوكس هلا

 ومد متالعولار ١ لع لاقال اون م .دئا وفرج هز هلا داني دملا لهأ لعلها رك نام الف ةديدشت ارحب نكلاو

 1 |امد# لاق ةرق ندب واعمنع فارم ثدايز انث لاوةبلعتلا انك لاف وت ل قف حارب ىلغرمصو مل قلل نم
 مو هيل ليا ىلص ىنلاريجخاف «سغن

 هنادبع ىنادهشر يك أهننال اقف

 لاقلاق هر ره نءعو هةوسرو

 نم ملسوميلع ناىلسدقلالوسر
 قوهف «#سغن لتقف لمح نهىدرت

 لام 5 ةهمنه تكس 5 + لامولهأ لك نمج رخل نب رع انغاب ىذلا لثمرأ ملاق انث اىفناكف
 رئابك اوبنتحتناالت ع ”اهلوانلا فرئابكلا نودا عز واحت دا كلذ نمنوهأ انب رانغاك 3علهثناو
 تاهلوق ع دع لاقدي زب 6 لاهذاعم نب رمش ازنياص 5 3 لا 00

 ىلسهللاىن ناانلرك ذو رثايكملا بنتحا نلهر ةغلاهتادعواماةب الاءنعن وبن تامرثابك اوم
 دبع انره تأ لاق حي نب نسملا نحرص اورمشد ًاواوددسو رئاكسلا| ل

 ىلا س> نول ءاسنلاة روس نمتاب ١ 1س + ىفلاق دوعسمنانعل>رنع :رهعما نر يخأ لاق فازرلا اهفارلخ | دلاخا مف ى درتي مهحرات

 ٠ 0 ةثم لظال هللا نا هل ود ]ودو ©: :[ةدس مدنعرف 1: هنعن وهم اه رب امك اومندح تااعيجاءثذلا نم هس سقت لثعف < -ىئسحت نموادبأ

 ادإ ١ هلع وجرافماببق هدي ىف يجسف

 هس 5 نموادبأ !امفاراد

 نمو هلوةوءاشد نا كلذ نودام رشا ودهن لرش تآر ةغبال هليانا هل اودواهغعاضب ة:بح كت ناو

 مو هلسحرد هشاياونما نيذلاو هلوقوام>ر اروهغدلا ادت ارفغتسن ثهسفن لني وأ اوس لمعت

 لاق مساقلا 1 دديق اح رار وةغتلاناكو مهر وحأ مهنؤي فوسكئاوأ مهتمدحأ نيداو ةرشد

 تلرثتاي 7[ ىنامتلاق سا عننا ن ءّمداتو 35 نع ىرملاحلاصن ءرضتلاونأ ْئىث لاق ز.سس حلا 6

 ؟لنييسبل هلاديرب نهلوأث رغو سعت اه. اعتعلطاغ ةمالاه زها ريسد ىف 0 اسنا!ةروسىف

 امأحو تهدف هيدي ل3 ةدي روع

 اهمفارا عادلا مل منهج 975

 لاق صاعلان ' ورع نعوادأ
 مياءب وتين أدي رب هللاو ةسيئاشلاو مكح -ملعدللاو يلعب وتب م ابق نمنيذلانغ-ميدهبو تاذتازغىف هدرأب هلل ىف تاتحا

 ناسنالا قاطنو م-:عيففح نأ هلل ديزي ةئلاشل او نءظع اليمام. ,ع«ناتاوهُشلان وعمتي نيذلادب ربو ناتل معا ناتقةعاف لسالسلا

 نيذل] هللا ناكو +. الاوخ ىاهرسغي لسبقأ ع >2 .فداز وءاوسدوعسمنب الوقلثءرك ذئاب اغبعض | ىلا اي تيلاص تمنت كذآ
 هنأ رهف هنءارقف مل ارنا 0ع مر ادنديو هلوقام اواع> راروةةروثذلا واع هنا ىبهىذنل كلذاو 5 حملا

 جا ىفئذلا كلذكو ميما اع رك الست دم كل دنو < نيف ك1 يع وت هاله أر 5َدِمْأَع تيلصور عاب لاشف لو هلع

 نمسهذم ىلع دقو اعرك الود نواح ةالخدمم ملة دنلو ىعع هب هيودر الد لم مّلخدنل هرمي اق بدح تنأو كب اداب

 تاتا ضار لا كلذ نممملاتحفامبربرعلاانال عضوملاو ناكملا لد ملا ىف ىنعملانوكي نأ ةءارقلاهزهأرق
 الولو_هب ىلا عئهللا تعم» ىنا . برعلانماعاسم» مهضعب دشن أ دقو « ىسكثيحودجلا حصع زحارلا لاف ىيعملاا ذهب "

 اناسمو ران <ريخلابو #« انهسمو اناسثهدجلا هللا لو-ركصضف كفن اولتغت

 برعل العءغ:كلدكو ىسم أو ميضأ نم هبال 5 اذ موان امس عدنيدجلا هرغرخ1 ىنيشقاو ىلةوأسش لق مق سوما ع هليا ىلص

 ءاحام لمحت مث جرح دموهفهتجرح دلوقت اذه لثم فهم مطنةعب ر رأىلع» هؤاذب لعغلا نمت أك اذ 5 0 ا ا
 :نوةد سن اماواعةرالتب الا ىنعم

 لدعشت ىلع نوكب نا هلأ نادةعب رآىلءتاك تاو ىل_دندي نم لعب نال كل د ىلع , لحم ذب لعف ىلد دعب ىئْزلاو ةدرلا ءةلا١م زتلا
 مسالا 4 ضد اا حت لل يد :رسيلاو يوكل ءارو ةماعكلذأرت وو جدي رياغأوون جرو و لح دول يح كن 1 0 3

 ودعم ها 6_2 وع افي هيك |ءلق أ هلى ل مالا اذكهرذ انأ هلوذ 9 00
 هضم رع مثل . 37 ريغخ دل 8 دا اعرضراسعك اهيبجرلحالو

 يش كلذ لعفي نمو مهاباطختاصيععو مهل هيون كل ذب ليثارمسأ ىبمأ5 مج سعت لتغب كساب لهناهتجر نم لبقو الجاو



 هنأ سابعن !نعو لحايلاب لك الاولئقلا )ع 1 ىلا راشا كلذ باح مع اوةادذةاصاصتالو اطخالاملط و أنا اودعلتعلا

 هع ىلا_ءتهتلاى- منام ل ىلا دثاع
 رانا اريكشتو ةر وسلا لوأ نم
 ىل_عكالذناكو عونللوأ مظعتلل

 فراعتملاقفو ىلع ءاريسس هللا | 7
 الفالاو ه«ساءنوهأوهو هلودك

 ىف هلع زانمالو همكح نع هلعنام

 م-اخدنو كلذأر نمةءارقباوصلار نيت ءارقلا لوأو رةعج بأ لافاع رك اامداكلدندي ويتعب
 لعفمهذم رددملاو لعذ ىفةعب رأ لتسؤانبلعفلا نك تاك" اه نانمانغصوامل ممملا مظباسع رك 2

 مالك ىفعصفأ كلذنا عمل عفم نمنوأ هر دل دملافةعب رأ ىلع :ملعفوي حدو لح دأ ناو

 هعضومىف ماقو3ماقالاهيديرأ اذا ماعم ا هل باطف ناك« ماقأ لاعبا لعف ا ىلءءاحامردادمىفررعلا

 نائم ةماقالا هدد رآولو موب مأق ع نمنيمأ م اقم ؤنيقتملاناهؤانُت لحلاقأك عساو ماةمىفوهف

 5 قدص حج رخت ىنجرخاو و دسص ل خدم ىناندابر لقوئرقاك نيسءأ ماقسىف ني ةملا
 الل ناو اهلك ةمتالا مكتاهمأ | || بيطلاوهف مركسلا لخدملاامأو مملا مشب ىدص جب رخشالو لح دمر ق هنادحأ نع انا من ملو ارخالاو
 ىف فرصتلا عسنمو قاعتلا ىسمن 1 شيعف ردك الو دو نازح الاو مومهلا عافتراب و الا ذب مركسملا نسحلا
 هنار 2 ع واب ١ روغغتاك هتيانا الرا 0 01 (شضعإ ىلغ شغب هيدتتال ضف ءاونم 12 هلوق كريات دام» ناسأ | لال 9 تجتمع رك اقل ا نمتانااوت اوتالغسلاتاهمالا |“ لول تسر دعا 3 سما نيد ماع اك اعرك هللاءام“كلذلف هلثدنم
 داو >2 تل نالط هدامعهللا ىف مهلاممهل وكتب تاولاحرلال زانمنينعءاسن ىفلزت كلذ نارك دفيع ىلع 0
 دا تلال نا ارد تاور صارم ةاريسغ :ىجيلاود 1 ااهاهأ ثرونىنامالات ناك ذاهإ ضف نمهولاس نأ مه صو ولطابلا ىنامالا نع
 0 ّْ نءانغ ناغس انك لاقل مؤم انث ناقراش يد :نيثض ارك ةاعرابسشالاركذ قا

 هملاوهرطضاسعفنيئمؤملاب اهحر | تازف لتقذف هلي اليدسىف و زغنالو ُثاريملا ىطعن الهنلالوسراب ةلسمأ تلال ةدهاجتنع عنى
 : : وزغنالولاحرلاو زغتهننالوسرابة#- مآ تلاه لاق دا_ها نع مدن ىلأنبا نءىروثلانا.ةس ”ساكا ودع تاؤردتلا ندم" | نا ركولا م ضعب ىل-« مم ضعي يدنا ل_ضفامأو ةقنالو

 اويسنك ااه بدصت لاح را ضعب ىلع يضعب هيدا ىللضفام اون: الو تزف ارياف صئانلااو

 راع تمرح لد 3 0 8

 ءاسنلا نم صحا: رو رضلا

 تايؤلعلاا مف فرم: تا ايندلا ىه
 ىلاعت نبا نذاب مناع أتكامامالا
 اوفرمسةالواوفرسشاواواك لاق ثيح

 ريغاجفأم وامن دنان مرت ارح نيزص# :

 ف وسو ةانمبلطلا ق نيف! بص

 نهتلادع انث لاقىن-ثلا ءمدص تالسملاو نمل-لاناتازتونيسك ا امهم: ءاسنللو
 هيدتلالضفاماونةئالو هلوق سابعن ا نعتطط ىنأن ب ىلع نعملاصئةد واعم ىن لاق ملاص
 كلذ نع هنا هنبا ىهنف هله و نالفلامىلنا تءللوقي لسحرلا ىن؟ناللوقي رعب ىلع مك ذعب

 عين أن بانع ىسعنع مصاعولأ انث لاق و رعنبد# نشدع هلضفنمدتلا أسيل نكاو
 غابت وورغنف الاحرانت !ءاسنلالوق لاق ضعب نام هيهتبا ل_ظفاماوم 6 7 هلوقىفده اع نع

 الو دها<ن نعد ب أ نع | نعلش ذك لاقةغيذحوتأ انث لاه ىلا ب رح لاجرلا غل. ام ْ

 دم تب ا> لثم 0 وزغ:ةااحران ]نين هد ءاس دلال و5 ضع ىلع كل ْ

 ىنأنب!نع ةنه.عنب انرع ألا قازرلا دب هانرعستا لاقى نين سملا نص درج
 تاريتملا ف صئانلاءاو وزغنالولاحرلاو زرعت ؟هّنالوسرى أ ةلسمأ تلاق لاق دهان

 رمعمانومحشأ لاه فازرلا دبع انرم لاق ىكي نب نس ا انيدص 7 تاب

 لاحرا.ةمل نير ءاس نلا تاكل اق ضعب ىلع كس ضب هيدتلا لضفاماو :ةثالو اوقةكملهأ نم خش نع
 00 ضع ىلء ضعي هللا لضفاماو :ت الوهتلا ل اهقهللأ لميس فاوزغنولاحرلا دها 5 لها

 ن الف لامو نالف لام ىبَت لاف ن نا امك لاهديزب نق لادا مش

 نع جام انث لافنيسحلا انث لافقمساقلا سدح لاملا كلذ فدك ا رددالو
 9 ىع لاق هبوةري_فملا نبةسأ أنا :ءاس مآ ىف تازئالاف امنا دها كوة مر كعن عمي رحنا !

 نا لواندلا نم هلق زي نكزام ل لدغد ل تف نم ناو ساولاق الخ لامد ناتددولوقيناسنالاوهلاق ءاطعن ع جرح: نع
 ا فضا دز وتاب دلت هنبناص خام مشع ن بال كلذ ىبعم لب نو رخ 7 لاهو لاح رلا غابتام لبنوور رعنف كاسرابتل سلا

 ذا ىل-م لآق اك ةمدخلاب هلةنمؤم ْ لاق لضغفمن دجأأ ا لاق نيسحلا نب دمت امل ص كلذ لاق نمرك ذ لذفغلالزانمنم اًضعب

 كتان ءةراكح مو هيلع : وك ناد رثاولاق لاحرلات اق. رضعب ىلع _ضعب هيلا لضفاماونمت" الو هلوق ىدسلان ء طابسا ل

 11 سس سس سم

 نم نادضحخ ؟تازذمالو ىف وارسال 3 وبذبتل انتاةلاسم ريغ صالح الاوى ددل|,تام مع كيمدخ ن ءىض رؤئسا رى ددخ نم ىدخاابت داب

 تايرورمؤا !نمنمنم هنممعتعس اسك

 طوطملا كل قوق اوطعاف |
 هّلانامئركذلاوركثلاو ةعاطلاب |!
 ع نمّؤملا تق ةهارث بح ا ىلاعت :

 ةسهارت بحأ 5 اسدلا بح سند
 نمكأ عاطتسن ل نم ول اقف شارف

 ايندإ ار و_عرخمسل تاردقب ع

 ة>وك_:ماهلععواهرم.ايةةعاصلا

 مالسالا عئارمش فرصتب ا هنصحو ]|
 هبلق ىف فرصت اهل نوكرال ث.دع
 ىذلا ردقلاف ىف رمد: 13 امدحوب



 / 3 كارلا راش م

 باقلا ىلعامئاوهشتاءلةىه 00 م١ نافمفدلاوذد تالاوعتملاوءاطغلا . (س.) ٠ فصال نمسا ىوملاو ا

 امنة اع سا نعم هسئع تاك“ امامهص:لذ. لف
.. فاكاص 101 دكا ...٠٠ د... نب تالاساط ااطالاالالةذطس ااا قلة طل

 

 د ا ارغوتد انحهللا ىف دا

 اذاا .:دلازوءدسن أي اه

 لاح رلا نم لوطلاو وذا هدأ

 ةماكللاراوك الهاةسدحاشب تاق

 ن'_عاسل ناك اي هنلافلذبلاب

 ه«بياع ضرعذا مالسلا 200

 هتلغشال دامجلاتانفادلا ىشعلاب

 بح ةشحاغثتأو ةالدلا نع

 فقوسلاب اهم قفط وللا

 تااقو نارحأزحالا ىف انل نوكين أ ديرتف ناموس ماه لا ىف ذلاك ءاسنلارحأ ىلع فعضلارحالا مان
 انلئاقالءةةلاانيلعبتكولو لئاقن ناعيط:سئالاناف لاجرلارحأ لثمرحأ ذل نوكي نأ دب رث ءاسنلا

 بوعي فص كلر اريخوهولاعالا كقزرب هلضف نمهّلااولأسا مه 'لاقو كلذ ىلاعتهّنبا لزناف
 اولأساو «ذمري-ثوهام ىلع مثلل دو ىفئامالا نع متم من لاق دمت نعب دولأ نعم اعزب ان لاق هاربانا
 اذارمغ ناك لاق بود أ ع نءدب زن داج انت لاق مراع ا لاق ىثملا مدص ه0 ء هّلزأ

 0ع ,هنهللالكفامأو 6 الوانه ن عدلا امدقلاقامأ بلا قىعب لجرلا عين

 اهيأ | اونمنالو لب وأتلا اذ_هىلءمالك- لالب وتفرغ ةء-وبأ لاق هلضف نمهننااولاساو هنمريد ىلع

 مد ضري ريلو ريا ت اردو لضغلا لزامم نم ضعب ىلعوك د عب هيدتنا لضف ىذلاءاسنلاو لالا

 اممسيض' لاح از هلوق ليوان ىف لولا و هلضف نمهّننااول سا ن 8 -لو بيصن نم هلهلبا مقا

 ىعم مهطعب لاقث كلذ وان ىف لب قاتلا له فاتح (نيستك اامثبيدت ءاسنال واو 95 ١

 كلذن «بيصن ءاسنالو ةمدعملاىلناّقعلاو ةعاطلاىلءباوثلانماومستك اامثسدنلاحرأل كلذ

 هلوق ةدانق نعد .عس 1 لاقديزب ا لاقذاعم ثم رسشد انئص كلذلاف نمرك ذ كلذلثم

 نيستكاام بيصنءاسنللو اويستك !امهبيدن لاجرلل ض«: ىلعم< ضعب هيهللا لضفاماونةثالو
 عقدي و عفن وفرت نا ثاريملانولع سا غاو بدلا الوائيشةارملا نوثرونالةىلهاملا لهأ ناك

 لعحول ءاسنلا لاق نيمثنالا طل ثئركصزتا ل عجو بيصن ىصال واهيصتةأر ملل قطاف

 فانتا. ءاسألا ىلع لبضفننأ و رتلانا لاحرلا تااقو لاحرلا ءامصناك ثاريملا ىف انؤامدنا

 نيسنك || مبيصن ءاسنال و اويسك اا تنصت لاح رهن لاف ثاري#لاىفن يا ءانل شفا ةرخ لا

 نااار نلت هنيالاق ل> رلاىز<أ5 اهل ا ارمسعا محا كى 2 راالوقن

 اللوةي رب رحابأ ثعم»لاه ىلءاونأ ىث لاقداج بأ نبنجرلادبع انث لاقىنألا م
 ثاريملا نم نامدصن مولاك ٍنبونذلا نمناببص) مهل - كا ذك ءاسنلا ثلاق نيش رالا اغ-لثمرك ذاللْزَن
 رقاب ةنيااولاسا ل امس صت ءاسنال واومسك اسمن لاح را شال ازناو

 اشاد مهاناو ما ريم نما 0 أاممسيصن لاح رال كلذ بعمل: تو رح 1 5 و هلذذن هءاسنلا

 ن هد واعم ىيث لاق حلاصنب هنن ادبع انث لاق ىنثملا اًيادص كلذلاةنمركذ مهنم بدصت

 نيستا ا سيم ءاستللواومسك !امسددنلاحرأل هلوق سابع نبأ نعةحط ىأ ئ ىلع نع اص

 ير انت لاق درج نأ ايدص نييثنالا اظ-لثمر 5 ذاللوةد نون رةالا:تادلاولا لرت اهىنعت

 لاق نيستك اامتيمتءاسنللو يملا ر هل اود ىفهريغوأ ةمركع نع قدما ىنأ نع

 لاقنملوقةي "الالب واتبك إذ ىف يلو ةلاىلوأو رغعح ولأ لاق عءاسنلا نوثرنال اوناك ثاريملاف
 امه بيض ءاسنللو رشو اري نمهوامعف اويسنك !اسمت هيا.ةءوهّنلا باوث نم: هن لاحرلل هانع»

 نمردق ف فرمهّدلاكلذ فازعالاو

 هدو سفنلا فعذ ىشدت نملامندلا

 اهعانتما وامندللا 'لرث ىلءاهريص

 ناد ىهاوذلاو ضاوالا لوبق نع
 ايندلا ىف فرمصتلا نعاو ريصت
 هنبأ ل ملاقأك ملريخ ةملكلاب
 اهك. رتفريتلا .ندل' بلاطاي لس يي

 منع ف غخ نأ هنلاديرب ربأو ريخ

 لاق ةنوم مكريغلو ةنوعم ا مكلف
 ريسخأوى هرىلا هاذا مهاربا

 ىسز مع اأو هل اوه: ىسوملاح نع

 تاه هرشانستلا-نعو انناكل

 هدهلاحنءو هدبعن ىرسأأ ىذا

 ةنوعملاوانتاب !مهيرس هلوعب ةمالا
 نيلّعْملا ل« ىزاوت ىلا ين! !ىه

 ىالودولاا: ددريبخ 'ناك مرحالو

 انيمحلا ناحجج و طقذ تاومسلا

 دأ ني-سوقباق ماةمىلالوصولا

 لاحرلل هلب وان لاق نملوق نمتم الاد وات ىلوأ كلذ اانلقامعاو لاحرللا» كلذ ن مز. بتكا 0-3 الد 0
 اييصتءاسنلاو لاح رلا نم قد رذ لكل تارمدخ ا هؤانث لحهتبا ناله ذم ب: من ءاسنالو ُتاريملا نمسدصن 0 98 بر
 اءاو باسنك اريغب هد .منع هّنلاهثروأ لاموهامناو ثراولا همستك ١!فثاريملا سياوبستكااسغ سلا تكتل ب رشا
 اه تصت لاح رالهّللالاقدقو دب الاى تسعمن ركب نأزث اج ريغف قرتملاب ستكملاو لمعلا بسكلا 0 اومن ل
 ولكلذ نال نث روامبيصن ءاسنلل و و رو امتي لاح رآل نيتك اتسم ءاسنال واوا 4 1 0 1 ىنل' 0
 ليوان فلوقلا ف نيستا تيصتءاسزللو انك مام بيصتلاج 1211 2 : 00 3
 يضرب اعل معلا هي .ةولو هنوعن مهتنااولاساو هؤانث لكل ذب ىعت ( هلذذن م.شااولاساو) هلوق 00 ار

 000-0 ىزارلا ل منيد# انا مع اك .:ةوعموهقيفول مضرلاةجفي جيتك ل ا 7 0 0
 ته'ةدادعلالاق هلضف نمهللا اولاساو دعس ع تا نعناع نى اذث لاقىلشتلارفعحول' لالجىل'ةيسسنلاب هغعضودبالاىلا
 7-0 - -- 0 تحتتتللا| ل-+ قى ىوقاوهنالاو هلاكو هيا
 1 رعش هيومكت وه هناو طخ هنا نع رصرالهت هشعسم نءا نأ وتاوول  لارثاس نمةنامالا



 هاضن نمهلئا اولا س اوهلو 5 دهاكت ع ندع نع ماده اذث لاق ديج نبا 5 * رص امن دلا سعأ نم سد

 هلذفنءهللااولاساوىدسلا نع طامسا اذث لاق نيسحلا يدم (ئث ص امندلا ضرعب سل لاق

 نبمكح نع ليئارساانث لاقىبأ انث لاق عيكوزبا انثص ؟ك اريخوهولاسالا كسقز رب
 تاولاس نأ ت < هناف هلضف .مهللااوأس موديلعللا ىل_مهلنال وس سر لاق لاق دعست م لح زر نعءريمح

 كلذ ىنعي (اهب لعئيش لكد تاك هللا ناز هلودلد د وأن فلوقلاف رغلارااظتنا :دامعلا لضفأ نم

 ايندلاو نيدلاف ضعب فوف مهطعب عذر و ريخ نم مذ امسفاعف 0 !اعناك هللا ناوهؤاذت لح

 معن 531 !ىضق ىذلاريغاو: الو مءاذلوةياميلع مهفدم -]و هناضق نم كلذريغبو

 انلع-لكءاو ) هلو5لد وأن ىلوقلا هو هلذذ نمدتاثسع ودث اضقباضرلا وهال م1 بنلاو هتعاطب

 مك-اك-اولاو مانلعح لكدلو هلوقنهؤانث لسح كلذ. ىبسعب (نوب رقالاونادلاولا ل رتامم ىلاوم
 معلا نب |ىعمت نرعلاووهري_غهتيدع :راسوهنوخاو+ ءىبنمةرولوة.ىلاومانلع-سانلا اهيأ

 رعاشلالوقهنموىلوملا

 عورست اي داملاوانضاوعأب لغدموهو هلو-انسرىلومو

 سامع ن 'لضعل الوةهنمو هل لو - امم 7 مل نب 'اوكلَذ ع

 انوفدمناك امانا نوروظتال * ا:كاومالهمانعىببالهم

 ةماساربأ انثلاقس ركولأ امص كلذلاق نم 1 ذ لب وألا لهأ لاق كلذفانلقامودب و
 انلعح لكلو هلوق ىف ضايع نما نعريب»نيديعس نع فرطمى ةحلط انث لاق نس ردا انث لاق

 ن ىلع نعملاص نيب واعم ىتث لاقحلاصنن هللادبع انث لاقىتثلا "مدص ةئرولاقىلاومأ]|

 انيثمع ةثرولا ىنعببصعلا ىلاوملا لاق نادلاولا رنات ومانل ءجلك-لو سابع نب | نعةدطط ىبأ
 لاقىلا اوهانلغح لك- او هل |وة فدهاحت نعر ودنمنعنامغس انت لاقل مؤم انت انك لاقراشب ندع

 نءر وص هن ءىروثلاانربخأ لاق فاز 00 انمص ةيصعلاىلاو 1

 اذث لاقديزب انث لاقذاعمنب ريش انيص ءاملوالا مسهل اقرا اومانلع- لك-لو هلو د. هاغ
 لاققاز رلادبعانرمخأ لاقى حب نين سلا انئاص ةءدعلوق.ىلاومانلعح - لك-اوةداق نعد.عس

 امهريغوأخالا نب اوأ خالا الا ءاملو ىلاو ا1لاقىلا أوما هح لك لو هلو ىفةداتق قو ءرمءمانرعشأ

 لكداوىدسلان ع طايسا انت 0 غ5 لاق نيس نب رت أمي دو ةعصعل | م

 هلو5 قدير نبا لاتلافق بهو نب اانرمدسأ لاف س 6 0-0 ثاريملا لهأ مهفىلاو ءاماىلاومانلع-

 مبرعلا ىل_ءمهعلاتلخدالإف ىلإ هلة اك ممتبسملا لو 1الاقىلاومانلء-لكلو

 ىهسفوكلاو موني دإاىف مك: اودخاف مهءاب 10 اواعت لن افىلاعتو كرات هللا لاعفام«ا مسؤول اوذذعي

 ةقانعلاىلوة ثري الوب روت ىلو هو ماحرالاووذلوذ تر ووتر لوم نادلو مولا لوم لاولاقىلاو 1

 'لرئام هلوةب ىنعت وةئرولاانهاه ىلاوملافىبا ارونمدلاو 0 ىناوءايرك زلوةنورتالأ لاقو

 سانلاابهبأ < الوم كلا ل وأتف ٌتاريملا نم هؤاب رقأوهادلا ومكر ئاممتوب رقالاو نادلاولا

 تدقاعن:ذلاو ) هلو لب وأب ىقلوقلا ف مهناريمنمءؤاب رقأوهادلاولرتاسم هين وف رب ةبصءانل عج

 تدتحؤللاو و5 د .ءاتدقعنينااو مهضعب ءأرقف كإذةءأر 5ىف ءارقلاتفلتخا (مكناعأ

 تدقاعن.ذااونورخ !كلذار قو ن نيفوكلا ءارقةماعةءارق 5 ىطهو مدي و م ااا

 هءلوةنىذااورغ رقعح وبلاك مهيب و ع ذهب ع فاما م مناع ووك: زاعأ تدقاع زيد و ىتعع تاعأ

 هلود ةلالنقودش او يكلم نال ازإ ممل ةءأ ارق ناتضمش سم تاتفورعمن ان ءارقاح | كلذف

 هلرقةءارقب كاذىل_ءةلالدلا نعىنخغت_سمفلخلا مهما عدوقعملاو نيدقاعلا ن_ءاا منا ىلع مكسناسعأ

 كك بط ببي ا يِبِبٍيِحي حس سس : در (م1) قاقرخلانسحلاو اكو ذمحالهلاكيلعالا م اهكنطاوملا ف دمحن ريصلا ٠
 جب ا ل

 ةداعلا فهل ذذ لاق ثنا نءى“وم انت لاق رفعجولأ ىف 0 دكا صا ندلا م نم

 ناسنالارتغو ق.أ ماسغن قلأ والو
 نمو ةمحللا مدعل هملا نعربسصا

 تاملغدنع هللا عريس ال ةنآ هغعض

 هيلعهللا ىلص هنأاك ىلحتأ 'تاو طس
 1 وعد تاك وهماذ ىلعن اعل ناكل - و

 1 ثلاناكوءا ريج أنى ,ملك ل ئنح

 راوف كنمالو رار لعمالة
 ردح للا كلمن تاعتدلا
 0 و ه5 تيس تا سنالا
 دب ةءاس وةمملاناقصب فصتد
 ازذهو ريسعل سل دوك ا تا_عس

 يس ديلا قءاماذهلف دارع:_.بالا

 ادبأ تو الرج كللمانأ اب رلا
 امتامنوكت كلعلىدنعىنعطاف
 ه د دوك تاداإإدبأ توءالا.-

 ّ تاذسع ن نمت ةراخت ىأ

 مكلاوم أ فرسعد مي سغن ا اولتقتالو

 هنا لئاقلااهمم كل :تافا.خاوهشف
 هذ_ه كل نيدذا_ىح ر مكبتاك

 تا اراحتلا هذهىلعوكلدوتاف آلا

 ىوهااىلالاملا ف رمد لغقن نمو

 هسان للعافط و هللا يضأ نعاردعت

 هستعدوم”امرتامك اومنتكت ناز
 عم و متاشنس مع فكس
 هللا نضفاماو :ة:الواع رك الخدم
 بيصنلاح - رلل ضع .ىلع كت طعب هب

 انعننمت ءاستلل وأو مسستك ام
 هّلنانا هلضف نمهتنااول ماو نيتك

 انلعح لكاوام.اع ئث نكت ناك

 نوب رقالاو تادلاولا كرئامىلاوم
 مهرت اق م-اعأ تدقع ندلاو

 ىش لك ىلع تاك هللا نا م_همددأ

 ءاستلا ىلع نوماوةلاح رل ادمهش

 امعيوضعب ىلعمهضعب ارسم
 تاحلاصلاف مسهلاومأ نماوقفنأ
 ظفحاع تدغلاتاافذاح تاتناق

 ن-هزوشن نوفا ىدللاو هنا
 عسجاضم ا فنهورعهاو نهواظعف
 الفم ذعطأ تاق“ نهو راو

 - . 21 1 ا
 هللا ناهس منين هللا قذوتا-الصا ادي رب نااهلهأ نماكحو هل ه5 نماك< اوثءبافا م مدي قاقش مغ: ناواريبك املع اك هلا ناالسدس و اوغبل



 4 يب رقلا ىذراجلاو نيك اسملاوىنائيلاو ف رعلاىذب وانآ سا نيدلاولاب واسمي معز اوكرسش: الوهللااوددعاو ارتست امل نا

 بنجلاب بحاضلاو بنملا راجلاو 0 أ  آذأذزذزذزذزذ| 10 0 10 0 1 202ز ةي2ي2ي0 اا
 مناعأ ] تكليللو ليبسلاثءاو

 اروذنالا ناك نمسالهننانا

 سا.لا نوران ونومل_ د نيذلا

 ن هللا مهأن ؟امنوغكي ولخأاب

 اياذع نب رفاكلالادتعأو هلذخ

 ءائرمهلاو أ نوةغني نيذل وانهم
 مورابالو هقلاب نونمؤالو سانلا
 اني رق 4ناطمشلا نك نمورخ لا

 اونماولوهلت اذاموان:ر

 امم اوعفناورختالا مويلاو هيأ

 ناام.لع مهجهللا ناكو تامهتزر
 كتتاد ةرذ كافي ءملظال هليا

 هندل نمت و ؤبو اهةعاضد 0

 رغجصحبي نآارقلا (اه.ظعارحأ»
 لضفملا ةغلاءاس .1 خدي و

 مما اتش ال دم نونلاب نوقابلا
 عسفابو رغعج وبأ حا ىف كلذكو

 ام هيا واولئساو مذضلاب توقايلا

 ريغب هؤافوأ ف فيلمعل واما فليم

 لهو فادخو ىبعوريثك نب ةرر»
 دقعلا نمتدقع فقولا ىف ةْرَجو

 0 ءاسو

 نوقاملاف لو ىلءوةزجو مصاع

 هللاطة- ةدفاعملا نم تدفاع

 رب للا ردد: لاي

 2 ءداقو داس نب ميهارب هلامالاب

 ةءاورف ة زور عولأو ريسنو

 ىرا اهلاو ورع ىلا ونادعسس نءا

 ميا قب ينملاراجلاو شر ونع
 نوقايلا ]ل ضقغملا نونلانوكَسو

 تاك ث.- نيتضغب لضلاب نيت

 سابع لضفملاو فاو ىلعوةزج
 نوكسو ءاباامضب نوقابلاريسخم
 ولأو ريثكن ءا عف :رلاب ةذسحءاجلاا

 بعذلاب نوكابلا عفانور سه
 نباو ريثك ن ناديدتلاب اهقعض

 نوقاملاب ومايعب ول و

 اع رك ف وقولا# فل الا ف عاضي

 ط م مدصأ ادن. ةممو ل عنأم : -!ىلعءانب ط نوب رفالاو .٠ اهلع ُّط وأن نيم ط نيسنك امن ط ضع ىلع ه

 نمانلدءالو نيش رفنمالا اطل اد_ةءئنوكمالاولا/تدقاعكالذا اورق نيذلا ناكل ذو ت دفاع تدقع

 مناع أ كلذ نعم نأ ىلع مك-:اعأ هلوق ةلالدمضوماولغغأو كلذك كاذنأ ىلع مالكا ىفةلالد
 كلذن أ مهضغب معز ت-فاخلا ني دقاعلا نود ناعالإ ةةصوها- ءادّوعإ اناومهلعدر عملا ناعأو

 نيذلاوهانعم مالكلانوكر ىت-مالك-] | ىهةغصري وذىلا اتت مالك لاف اع أت دقع ٌئرقاذا
 نيش ؛ رغلاناعااع ىعمنا.ءالان أن مكلذىف: ذلق ىذلاهبولا ىلع ماب اهذوكناعأ م علت د 5ع

 تناك ا وعملا ناب راقتمامهف ض احلا اوه تا عاتدقاعلب وان ىهنافيكناعأ !تدقاعامأو

 نمانر و ذ ءذال ندناعأ رو نمةءارق 5 نم ىسعمحدأ ف ا ًاريغ كناعأ تدةعكلذأرق 5 نمةءأرق 9

 ىنء«مامأو هريغب كلذ ىلع هلالدلا ن* «ني رغلان عامنا ىلعدهعلا, ناءالاة فص ءدعملا ىلعةهلالدلا

 اذعبمهسضع قئاوىلا ميلا اومىعب كناسع اتدكووتدُدو تاسوهنافكناعأ !تدّمع هلوق

 مهضعب ىؤب نأ ف لأ !لهأ هنارمأ ىذإابيصذا !ىنعم ىف لد وأتلا له فاتح م م مهمل هوز 0

 ىفهشام>وافنوثراوتن اول اك ةياهادلا فيس منالثاربملا نمهييصنو همجطعب لاف مالس الاف اضعب

 مةيلهاجلا ىف مهاناك ىذلا لثمتثراوملان ممالسالا ىف هلثع وفلحلا كذب ضعبأ موضع ن * مالسالا

 ند اكد دو الذ لاه نمرك ذ تايا ارةلاومارالا ىو ودلض نا ارغلا نم ضرفاع كلذ

 ىقئرصدلانسالاو م ءنءىودنلادب زب نعدقاو نب نيسحلان نع ماو نب بحي ع لاقد. 35

 فلان ل-رلا ناك لاقا د. وش: ون لك عتاك هللا ثا وهمي عذ هو ” افهكناعأ أتدفاعنذلاو هلوذ

 مهضعب مامرالا اولوأولاةةلاغنالا فكل ذهنبازح تفرش الا امهدحأ ثريف بسن اههئدن س دل ل-رلا

 06 لاقرذ هعذ ندم ام لاقراشب نا ( ده مللت لكب نا تاهقاباتك ف نضع وأ

 لجرلادقاعن لح ءرلاناك لاق كك ع |تيداعنذلا وهللالو5 قريب نب دنعس ن ءرمش لآن ءةبعش

 ىنث لاقحاصنبئلادبع انث لاقئتلا ٠
 ناك ف مدصت م هول"  اهكتاعأ تدقاءنيذلاو هلو5 سا. عنب أ نع ةمحلط ىنأ نم ىل_ءنعتب واعم

 هللا ب اتك ىف ضعم: لىلدأ مهضعيماعرالا اولوأوهنبا لزئاورخ < الاهثرو تاماحبيأ لحرلا دقاعن لدرلا

 اودقاعنيذإا م ئايلوالا اوصون نأأالا لوة:اورعم 0 اولعفت نأالانيرحاهم اون ينمْؤملا نم

 لاقدي َز ر ذك لافذاعم نب رم ذو رص فورعملا اوه كلذو د ا كه تا نءزئاحءهلوبةةمصو

 ناك ارهشْئ دلك لكنا فانا ويست مهول ' اهنيكتاع اتدفاعزيذلا وهلوذةدامقن ءديعسانت

 ىلببلطت :وكثراو ئثربو كمددىده 1 يا |وةيفت .لهاملا فل رلادقامعلا لحرلا

 دعب إذ مسذف مه :اريمثاريملا له مشب م كيلا ل عب نمسدسلا ل« كانتا مو

 ىدح نب نسا ا و ده راك قضم وأ موطعب مانرالا اولو "وهنلالاةذ لاقت الاةرو- ف

 ةياهاجلا ىف لجرلا ناكلاهعكناسعأ !تدفاعنذلاو ه هداّدق ٠ نءرمعمانريثأ لاق فاز رلا دبعانريخأ لاق

 سان مهنم قي مال سالاءاماأت كببلطأ أوىبلطتو كا ر اوىئرو كمدىدل وة .ةلحرلادةاعب

 موضع ماحرالا اولد ا ولا ةف ثاريبملاب كلذ مسن م سدسسلاو هوٌتاريملا نم 0 راتبا

 ةداتق ثعب# لاف ىحي نب مامه ع لاق لاهنملا نبجاجا ان لاق ىجذملا ِِي هه ,شصعس !ىوأ

 ةمله املا ىف لج رلا دق اعب ناك لج نلا نأ كل ذو مجدصأ م هول 034 :اع تدق نيذلاو هلوةفلوقب وعد ظ

 متل بلا لم كبطل او ؟باطت و دكئثرأو ىنترتو ك مدى دوك مدهىدهلوةفأ ا

 ضع .ىلوأ مهضءد ماسرالا اوووا قنا غنالا دعب كلذ ساق مهن اريمٌتاربملا لهأ | مست ملال

 فى امك لاق عم مكونا مع دص ماجرالا ىوذإث د راوملا تراصذ ماع لكن هللا ناهننا بانك ف

 كث رأو ىثرت ل->رال لوةد ل-رلاةىلهالا ىف تاك فل حاذهلاق دم ءنءرباحن ءليثا أى ع

 ذاعماب | تع م» لاق عب تنزل نع ع رايت كنعلفعأ اووعلععتو ل

 7 هثروفىومهنعهللا ىذر ركمرل ا دفاعو هثريف

 لرش



 ٍءط يسب عال اما .وييص مع 45 نهونرضاو ُُط هللا ظغ-اعأ ذ ئمولتامنال عجب ُ مهلاومأ سا 5 ادهش

 لجرلا ناكوكدناع 1 نيذلاو هلوق ف لوب كاصضلا تعمملاقناميلس نيد عان ريش لون
 لاقدعس يدمج ٠ مص خوسنماذهو ىداو ضعب ثوب ام لثم اة تمناهدقاعب فلجرلا مسبق

 هرم نعمسأ نعىنأ ىنث لاقىمع ىنث لاق ىأ ىقث
 هيو: ناكدق ةلهاجلا ف لحرلاناف مهيصأ موق انكناعأ تدفاع نيذلا ونون رتالاونادلاولا

 نيذااوهّنلا لزئاف د هل سس رلاعبأب ق قى وتاريملا هب راقأو هاهالراص ل>رلاتاماذاههعبان نوكمف لحرلا

 مهضع.ماسرالا اولوأو كلذ دعب هللا لونة هئارب نم ىل اهب ناك مهمدصت م هون اهك:اعأ تدقاع
 قارا وسرو دب ىحانيذلا فب . الاوذهتلزن لن نو رخ ؟لاقو هللا باتك ىف ضعمد لوأ

 ضنارغل اب كلذدنلا حن م ةااؤملا كل باضعب ترب مهضعبن -فراصنالاو نم رحاهملان مولسو هن هلع

 ببركولا انه كلذلاةنمرك ذ نوف رقالاونادلاولا كوتا ىلاومااعج لكدلو هوة
 نما نعءريب- نب درعس نع فرصه نة حط انث لاوديز زب بسد ردا انت لاقةماساولأ انث لاق

 ثروت ة نب دملااومدق نيحنورحاهملا ناك لاق مهيصن مه د . ةمكناعأ تدقاع نذدلاو هلوتف سامع
 لكم ودب, الاهذهتلزتاملف )سو هيلعهنلا ىل_مدهنلال اوسر مخ ىلا رخال موجب :رىوذنودراصنالا

 تداءنيذااو هلوقىفديز نب لاق لاق بهو نب انريسخأ لاق س ول مدرع تذ-:ىلاوماخاع>

 ءالك اوه لاق مسند لوك م تتار ملاذا مهيصأ م هول ”اقهسو لعمل ىلصهنالوسردقع يذلا مسناسعأ

 اذهنوكمالوكلذ عطقناو هسوديلغدللا ىلصهنلالوسر مهيب ىخآر ةنىفتاك امغامويلا نوكال

 لاقو دحأ نيب ىخاؤدالمويلاو راصنالاو نير حاهملا نيب ىج ا : اتاك ملسوع اعنا بص ىنللالا دال

 نعال اضعبمهضعب قاينأ اورمأ م.نكسلو فاح اب دقعلا لهأ تن الاهذهتلزن لب نو رخ 1

 ونأ انث لاق ١ ركولا انيدص كالذلاةنمرك ذ ثاريملا نود كلذ هش اموةحدلا او ةرصخلا

 نمذأاو سامع نبأ نءريمج نب دمعس نع فرص م نب ةىلط انث لاقىدوالا سردا انث لاقةماسا
 نئص ثتاربملا ًارط دقو مهل ىصونو ةدافرلاوةكصنلاو رمص: 1 نم مهمدصلت مهو ا 1 اهناع أ تدقع

 اع ات دةعنيذلاو دهان ءروصنم نءنامغس انث لاقنجرلادمع انث لافراشب ئدجت

 الوةروشملاوةرصنلاو لقعلا نم مهيصن مهواطعب نأ مال_.الا ىفاو ساق .اهابلا ف فاد ناك ى لاق
 ىفلاق هنأ دها نعر ودنم نعةبعش انث لاقرفعس نم دمت انث لاقىبالانءا اسمع ثاريم
 نب نسحلا انمرص فاح اورصنلاو نوعلا نمم ميصن هوت 1اف ياما تدقاعنيذلاوتن. ا

 تدقاع نيذلاو هللا لوق فد هاجت نعر و صنمنعىرونل اانري خلاق نازرلادبعانريخأ لاق حي

 ءالولاو رصنلا نم مميصأ م هول ب : نأاو ًمالسالا ناكالذ ةيلهاجلا اغا اذهناكلاق مناسعأ ١

 نيذلاو يرجي الاف حا كَ لاق ةرثا ار أ نبى حبب ركز انئخرص ُباريمالوةروشملاو

 لاف كناعأ !تدّوع فاحلاوهلوقب ايها ع - هيا اريثكتب هللاد بع رمح :اعأ تدقاع

 وهلافءاطع نريخأ مرح نب الاق اع انث لاقاب رك رص رممتلا لاق مهعيصت مهول و
 مماءعوبا انث لاقورعْزبدس#نبد# ٠ مي دج رسال رام بور فلات فاحلا
 رد :لا م مهيسن مسولولا# مناع تيقاعمؤللو هللا لوتف دجاج نع ميك نا نأ نع سنع نع

 ليه | عش ع نعيش ىلأ تبرأ ع نعلبش انت لاق غي ذحولأ ان لاو الا“ رص لقعلاوةدافرلاو

 مناع تدعي لاودبعم نءماس نعد رش انُث لاوىاجلا انث لاق ىلا نثص هود
 ةمركع نعضص+ نع ماوعلا ني دابع انث لاقىناجلا انث لاق ىبثلا .اًنشص ءاغلحلا مهلاف

 تدقاعزنذلاوىدسلان عطايسا انث لاقل ضغمنيدجأ انث لاقنيسملان بدت ان هلم
 هنوغلاصف موقلا فل زغب ةياهاجلا ف لجرلا ناك ف اخاف .سناعأتدقعاما مهيمن ع هون انكناعأ
 هولذ> ةرصنوأ ق> هلثاك اذا او مهلثم ناك لاّتق وأ قد مهل ناك اذا اومه سفن أي هن هنوس أول ممم هنا ىلع

 (سماخ - ( ريرجئبا) - ه)

 نا تال ج اهلهأ نم ه اريب

 امه مالكلاداعتا عم ّط 35

 ّط لييسلا ياو ه ااريبخ ّط

 ه٠ ااروفن ط مناعأ فلعل
 هل ضف نملد. نيذلا نا ىلع ءانب ال
 هدعبام لام هدحال جب ه انيهم َط

 سلا موملا, ف طعلاو ىانئتسالا
 نالأد_ةبمنيذلا ل عج ناو ط
 مهني رق ئاواقىأ فوذ## هريخ
 هنبامهقز ر هان رقناطءلا

 عاطقنال ط ةرذ ه اميلع ط
 مظبالىأ ىنعملاقاغتا عم مظنلا
 هسفعاض كلذ عموباوثلا ص نب

 لصفتلاك اذه ريسفتلا نبأ مظع

 نم سانلا نمو مدقتملادمعولا
 رانك ىماعملاونوثذلا عسيجلاه

 سايعنب | نعريبج ند يعس ىو ر
 نغةريبكو هف هبفهللا ىصع ئش لك
 هنيانافهتلارغغتسلفاسهنم امش لل ع
 الا ةمالاءهذه نمرانلا ىفدلخال
 ةضارفادحاحوأ مالسالا نع ءاعحار

 نون ذلا نا, فعضو ردقل ارك-:هوأ
 قرف قبب مرتابك اهلك تناك ول
 رئابكسلا بانتجاب رغكيام نيب
 لكوىلاعت هلوةبو رئابكسلا نيبو
 ةريغضرداغنالرطتسم ريبكو ريغد
 هنا ىلصهنايواهاصحأ الا ة ريدك الو
 امهئايعا, بونذ ىلع ص مم وهملع

 هركو ىلاعت هلو#» و رئابك اهنا

 ناصعلاو ٌقوسغلاورغكسلا ميلا
 نابصعل اودوسغل انيبىرفنمدنالو

 رئاغدلاو وو سذلا ىهرت يكلف
 نعىوز٠عئاملاح نايسصعلا
 ريسكمأ امنا بنذلانا سابع نيا

 هسرق ىصع نم معن ركل ول

 ريغىلاعت همعن نا شالو هتلالجو
 تادو>-وأ !لسحآ هناوة سهام

 ضر وعواريبكه نايسمع نوكف
 بنذلاةفحش بجو كلذ لكو نيعبطلاتاعاط نعءاب نغالا ىنخ آم نيححارلا حر هناي



 ر اضصحاهنسو رئاغصاهضعب

 اهناذب ةريغصلا نعزي ةريبكلاف
 لك ىلا بهذ اهاعاق رامتعاب وأ

 لاق نم ني-لوالا نفةغئاطدحاو

 قءاجام لكس ابعز, نعى ورب و
 وهف ديعولاركذيانورقم تارغلا
 لك اد فزلاو م را لثقلاك ةريبك

 هناي 5 : رواهريسغو من /!(لام

 دل مدل! قلعةموه والا تنذال

 نس لك ةالحآ نامعلاو
 نءو ضورغملا فال وهو اريبك
 ىسمئامىهرئابكلانادوعسم/ا
 ةسمدقتملا تاب آلا ىف ىلاعت هيا
 رئابكلارك ذ ىلاعت هنابضعضو
 <> والفاذدأر وبلا رئاسفف

 0 دعلكىذ .وو صرءغلل

 سدل هنادمعلايدارأ نا هنايدرو

 ى-مىذلاوهف هل-اذها ةءاس

 دوواريبك ب نذلكن وكف 0

 لعغبب نأ دمعلايدارأ ناو ءانلطأ
 الف ةيصعم [مايلعلا عمةس

 راصتلاودوهملار فك توك 6 ىرا 0 - 07
 نيذلاامآو فاتك ؛ لطاب وهو

 0 نعزاتترئابكلا نولي

 نعل نا «هجوفاهلافرامت عاب

 لكلو باوثلا نماردق ةسعاط
 دحواذاف باّمعا!نءاردق ةصعم
 لداعتلاف ةصعموةعاط تاسنالل

 انكم ناك ناو نيةاعهس-الا نيب

 نكح ريغ هنألالا لفعل بس
 كلذ لثم ع نكيملالا او عمل اب كك

 دقو رانلاىفالو ةنخلاىفالفاكملا

 فقد رفوةنجلا فقد رفىلاعتلاق
 اههر_ حرت نمديالف ريعسلا

 ريفكتلاو طاب الا ذئنح مزاي و
 هلع دلت ىلا هذهىفقحلاو

 تابثا نم سامدسعد نو رثك الا
 ريغصلاو ريبكلاىلابنذلا ةعسق

 لمس ...٠ دا سدس طا ستسهل 2
 مالسالادزب م متدرب هليل سمللا لوتس رلا نو ءددشب نال هللا ف أو هنعاولاس م السالاءا-اإف

 .ىيوععم جا ممناعاب مهن نكست مل هلعلو لص الا اذكه 4

 زئاغصلاريفكت بحور ئابكسلا نءباتجالا نا هن ًالادذه نيبال رئاغصلا لج نعرث امكملا ةلجزيعمل ىلإ عت هنا

 يو لل

 ه6+ مام |

 لاو كو طب نمرك ا 4: ءءدن 5 رذلداتن 0

 2 كوم دن اوناك نذل ىفةد الاهذهتلز' ل, نورخ 1لاقو# 00 ءاماملا

 دمع انث لاقىبملا "مدح كلذلاقنمركذ ةصوتوملادنعمهلا ات مااا اولا

 لك-!ولاقدللا تاسيس نم دعس ىث لاق باهشئب ا نع لمقع نعم الا ى لاف اصب هنيا

 نيديعسلاق مهيصن هوت 5 .ناعأ تدقاعنيذلاو نوب رقالا ونادلاولا لرتا غللاو ماع

 لعش مومفهللا لزئافم مولر ربو مئاذنأ اريغالاح رنوذش اوناك نيذلا فة *الاهذه تازباءاق بيسملا

 اعدان مثاثاربمنيعدمل] هللا لاو ةبصعلاو م>رلا ىوذىفىل اوم اىل اتاري ادر وة صولا فابيصت مهل
 هلوق لب وأن فداو ,صلا لاول لولر مضل د ةلاتلا عر ل ملل لعد هللا ن كلو مهانبتو

 مولعم هناكلذو ءاغلخلا مهوتغلاحلا ىلع راع : آتدّمعنيذلاو لاق نملوق 5م ناعأ |!|تدعع نيذلاو

 دوهعلاو ناعالاب نوح ناك اهندب فلق دمع اهراس ًاورعلا ماناب معلا لهأ أعدم هج ردع

 تدقعنيذلا ف صوان هؤانث لجن ناك ذاف كلذ فيا ورلان ءانرك ذدقامو<ت ىلعق.ثاوأاو
 مالى كلاواخاو 2 مماعأو ْسامدقع دمع 0 مد [مييدتاب م مماعأ

 ماوصل نا مواعم تاك يدل لاكلذكو مناع مهنيا راصتالاو نب رحاهملا نمدنس وهملد ىجح 1نمنيب

 90000 اف هلوقامآو دلعلا نمانئغصوال هريغنودما1او هلاق نمل اوةتالذفلوقل ا نم

 ىناكىذلا فال هأ ءاتباكلذو تءاثلاهمكحىف ن 0 ملا ارا اه فيورإب قاتلا لو

 :ىساكلذ وا ريان ود ىآرلا اوةدوصنل اود رصخلان موهءامضن|اضعب مهضعي مالسالان ودتلهاجلا

 هدْزب ملفةيلهادا ىففلحن مناك امو مالسالا ف فل اللة هلا - وهيلع هللا ىلص هّننالوسر نءريوللا
 نءةمركع نع لاسك»ن ٠١ ع د 3 رو ءعبكو ا لاقبب ركونأ كلذ أنيدص هدشالا ىالسالا

 نءمادقملازبعصم انث لاقب . ركونأ اب دطو ملسوهيل عليا ىلههللالوسر نع سابع نبا

 هللالو-رلاقلاق سامع نء نع ةم ركع نعتمطط ل !ىلومن حرلا دمع نب دمت نع سنون نب لمت ريما

 قرم اموةدشالا مال_تالاهدْزي ميا هاا ف تاك فلس لكو م ومالسالا فما> ال مسوهيلعدللا ىلص

 نءررح اذ لاقدسجنا انييئدص هول ارادق تاك زا فاح ان تضقن او من لا ارسىلنأ

 فال نعإ_بوءيلعمتنا ىلص ىنلا لاسم هاعنب سدقنأ ىضلام اوعلا نب ةبعش ن عهد أ نعةريغم

 مشه اذ لاف مهاربانب بوعي 3 رع ةءاهاجلافلعا ارك نكلو مالسالا ف نا اللاقف

 ْن ل سو ديلعهللاىلص ىننلا لأس هنأ مداعزبس دق نعماو ءلا نب ةبعش نعم. أن ع:ريغمانربخ أ لاق

 تب . ركولأ انئص مالسالا ففا>الو هياوكسةفةلها لا ىففل-نمناك املاقفلاقفلحلا

 لسا 1 0 ا ياللا ا ةناح نت انمشانع ار ةءادرع ءعسيكو انث لاه

 اًنئص ةدشالا ءالسسالاة دز لةيلهالا ىف فان هناك أمو ماج يلح الاه لخو لعبا

 ان لاف نوره يدب زب انث لاقوسومنيدها انثدحو لعملانيسح انث لاقدع سني دج
 ثورعنعفأ انث لاق لعملا نيسح- ني ىلعالا دبع انث لاقىذلار كنب ,ماحانث دحو ملعملا نيسح
 هناهفلعا اوذةكم تف مول هتبطحخ ىف لاق مل_بوعيلعهللا ىلسصوننال وس ر نأ هدح نهد أ نع بمعش

 راغصلا هلئادبعنب ةدسعوس ركولأ انثرص مالسالا فاغا-اون دحت الو ةر شالا مالسالا هدي زبال

 نيريبج نعيد نع مهاربانبدعسأ قى لاقةدئاز بأني ركز ام لاهرمشب دمج انث لاق

 مالسالاهديزيالف ةملهاجلافناك ف لحاعأ : أو مالسالا ف ف االلاق لو هيلعهنا ىلص ىنلا نأ معاطم
 دبع انث لاقلضفملازب ريشي انث الاق ىلع الاب عن دجتو ةراعسم نب دمج انيثمك ةدشالا

 ىرهزلا نع قدس ان نجرلادبعن ءةيلعزبا ان لاقممهاربا نب بو ةعب ىنث دو قدح ا نب نجرلا

 تدهشلاق لسوهيلعهنلا لص دنا لوسر نأ |فوعنب نجرل دبع نعهسأ !نع معا منبر يمح نب نأ نع

 فاد

 كو

 - جس

. 



 اريبكنوكز وي والا بنذالهنا فرع  (عه ) ..اذاامأر ئاغضلا ىلءمادقالا ىلع ارثجاو طقفاهذتارئابكلا عج فاكملا فرعؤلف .
 11 5 م م ع ا تا وص علا ودب عمم لص حم عا. تع عدم حس مصدوم باب ع عانل

 نعهثي دس -ىفبوقعبداز هيكل | ناورلا رج نآس حاف يسوع ممال أن او نيممطملا فلاح

 الولاق ةد مدا زالااغاح مالسالا بص: مسوي ءاعدرلا لصدّننال اوسرلاهى ره لا لاقو لاق ةءلع زنا

 نمت نيام راصنالاو شب رقنيب سو هيلعهنلاىلم هلال وسر فل ا دةولاق مالسالا ف ف لح
 لخداسألاقهد> نعد نعسعش نب ور*ند- قدا ند 1ك لاقدي زب 3 لاقرصتنملا

 ى فاح ن مناك ام سانل اهبأايلاقف ساذلا فاييظ ما جنغلا ماعةكمرل سول عهننا لهنا ل اوسر
 نب سنو انث لاقس ركولا انئرص مال سالف تقاتل هدشالاهدزب ملمالسالاناف ةيلهاجلا

 هو هن لسوءنلعهللا لص ىلا ن عه راد نعهسأ نع سعشن ورغ نع قدس ا نب د جت ان لاقريك

 نينجزلا دبع .اذث لاق لالي نب نامح.أس 0 لاقد_ان دلاخ انث لاقس ركولأ 0

 نءايرك" ذام ناك ذاف هون مسوهيلعهللا ىلص ىبنلان ءهدح نعد نع دغش نا ورعنع ترا

 خوسنمريغمأ ىهتوسنماهمكح ففلتخا اذاةن الا شناك ذا هتك ملسوءهيلع هللا ىلصهللالوسر

 هحواهنءزسذلا ى قا :واهمكح رود و اوه.ةنيغلتخلا فالتخا 206 وسنم هنابهسلعداضقل ١ زباحريغ

 بحاوان كلذ: لوةلادع ىلعةلالدلا ادت 3 نم عضومريغفانسبدقاملاهلمم اسنل| بح ةعكتالا يدك

 انرك ذاموهم مدصأ مهول - مناعأت دق ءنذلاو وقلب وانى كوقلا ن نم عيصأ نوكي نأ

 هول عملا م مهمبصأ مهول 7 اق هلودو فلا نم داعأ تدةعهلوةنوهولد داتلادرم

 نودهنعاهانرك ذىبلارامخالاف مس وهياعهللا ىلههلنال وس رش ذ نم هىرمأ ام ىلقى ربا ةةصصتلاو و

 ماحرالااولوأو لوب حسن مث اك ناك كلذ ن أو ثاربملا نم نم م مدصُ م هول ؟ان و سلا كلر

 ىفاناقامصد ناو كلذلب وان ىف هاناق ىذلا لولا وسام نودهللاباتك ف ضع ءلوأ وأ مهضعب

 ئثلكىلعناك هللانا) هلوق لي وان ىفلوقلا 00 ةحنوسنمال:مكحتباالا نوكت نأ س>وكلذ
 ناقىأ ًأرلاوةحصالاوةرصنلا نم مهييصن كناعأ تدقعنيذلااوت ان ؤانث لح كلذ ئبعن (اديهش
 ىلع مكعب + ىزاح ىتح ظفاح كل لكلا عاصضللاعفأ !نم هريغ ىلعو كلذ ن منول عغتام ىلع د هاشمنلا

 ىرمأ فلاذملا كم ىف .-ماامأو ىبسحلابفىتءاطو ىرأ عمتملا نم نسحلاامأ هءازح كلذ عج

 نوماوةلاجرلا ) هلوق لب وان ىفلوقلا ُ كلذ ىلع: داهشوذاد.هش هلوق ىنعمو ىو سل ابف ىهنو

 لاجرلا هؤانث ل> كلذ. ىنعي ( مهلاومأ نم اوةفنأاع راس لوس عا
 هل نهلعبحاسوف نويدب اىلعذحالا ون دان فم اسن ىلع مايق له لاح رلاءاسنل اىلعتوماوق

 نيبلا وعون نش طك آىلعلاجرلا ههنا لضفا ع ىنعي ضعب ىلع مهضعبهنلا لضفام مهسفن الو
 مهاباىلاعتو كرايت هلال يسضغت كلذو نوم نهابامبتنافكو مهلاومأ نيملع مهقاغناو نهر وهم
 ىفانلفاع : وندر ومأنم مهلا هبا لعت اك ني طر ةاعولاا نملعاماوذاو راصئالذإو نيملع

 ىث لما ني اوخ انث لاهىبملا ٠ 000 كلذلاتنمرك ذ لب وأتلا له لاق كلذ

 ا ملععا سس ىنعي ءاسنلا ىلتوماوق لاجرلا هود سايعنب ان ءةرلط يبأنيىلءنعملاصنبةب واعم

 اهملع هلذفو هلا ةظذاح ا د نابت وتعال نعل ااسمف هعبطت نأ

 4 اوقىف كاهذلا نعربي وج نءريهز ولأ انث لاوقدع“ا انث لاتىاملا

 ةعاطب اها ةأرملا ىلعماق لحرلا لوةب ضع ىلع موضع هلال شيا الا 1 نوم هاو لاجرلا
 نيسان ب دمت انيص همعسو هن :ةفنب لضغلااهماع هلو حريمريغاب رضاهب رضينأ هلفتبأ نافل

 ىلءنوذالاقءاسنلا ىلع نوماوةلاحرلا ىدسلا نع طامسا انث : لاق لضغم نب دج انث لاق

 تعمعلاق كرابملانياانريسن أ لاق ىمومنيتابح انث لافىتثملا ندع نهوبدؤي ون جديأ
 ةب الاوذهن أرك ذوءاسنلاىلعلاحرلاهللا ل.ضغتب لاق ضعن ىلع ا نا لسا عل وهب تامقس

 صاصقلاب اهل ىذَعف كلذىف ملول عهللا ىلسصىبنلا ىلا مدو 3" ها ع اوطل ليي

 مرح هنحعس وهمه

 نوفذلا نع هلازحاز ىنعا ا اذهراص

 هادا عرسشلا ىفاذهريظ:واهاك
 ةعاسو ناذم .رىلاماىف ردعلا إل

 توملاتقووةعجلاتاعاسفةنامالا
 عنامالو اذهتاقوالا هل ىف

 هنابونذلا ضعبىف ع راشل ا نيدد

 ملسوهياءهللا ىلص هنأ ى وراك ةريبك
 تاقو#ملا عريسا ١ اوينتحا لاق

 سقنلا لاقو در اوهللأب تلا

 ايرلا لك او قملاالا هنيا مرح ىلا
 موب لوتلاو مثلا لامر حصأأو
 تالفاغلات اذصحلا فذقوفدلا

 سا.يعْزبادتعرك ذو تائمُؤملا

 نيعيسسلا ىلا ىهلامذةعيساهلا

 ةءامعبسسل اىلاةباور فو برقأ
 لالعسا| نمد عهنأ ارعنانعو

 5 ع

 تائنم

 رجلا يرمو مارحلاتييلا نيم ||| م
 طونقلا ةدأب ردوء-_سمئ ا نعو

 قوه نء«نمالاو هللاةجر نم

 هللا ب ضنلا نعتاياورلا ضع
 روزلا لو ةدانز م سودرلع

 امآوةفقرسلاو نيدلاولا فوقعو

 نء مذ ةريبكعااىف ءاإعلا لوق

 ىهل.قود+لا بحوث تلا ىه لاق
 ديدشلادنعولاا محاص قمل ىلا

 لكح ليةوةنسوأ ناك وأ صند

 اهحاصتارثك القي نذؤتةرب رح
 راقغتسالا عمري ةرثيكا اللي ةونمدلاب

 دارب و رارصالا عم ةريغصالو

 دحاو ع ون ىلع:موادملارارصالاب
 مناواجتمراثك الاوأ 0

 مساقل ولأ جتحادحا او عون نمنك :١

 دعوت عطقلا ىلعتن الاب ىعكتلا

 اذا هنأ ل حلدنا الرئامكسلا لهأ

 هسنعرغك ةالف را. كلا بنتح م

 ضدعت ءانثسانادعنا اواو

 5 هلوثهديؤدو خت :المدقلا

 ىذلادؤ لفاضعب ك<ذعب نمأ ناف
 فاماعن وكي هنأه نب اغفهنائيسمنع :ر فكم مرتابكلا بنت م نم هل ا رتب الاناانإهئمأب وأ هنم بح اوةنامالاءادآو هتنامأ نتا



 . مدعت و طور 41 اس طؤ ريث م ةنأوهو تامومعلا عد رئاس نعناو او ههنع باوجلاو د.عولاب أب

 دعنا هلزتعاات لاق عد ولا

 نارغسغ بع رئابكلا بانتحا

 هلنا ىلع تحالاث دنع و رئاغ_ هلا
 لخذذوهف هاعشبام لكحح لأى

 نعرانتحالا ف لدي وناسحاو
 نال تاءاطلاب تانثالا رئابكلا
 هريرىتص اضنأ بحاولا لرب

 دارأ ميلاف نفالخ دمك لخدو

 دا ارآاهمض نسمول اولا ناكم

 هناب راعشام رك-!ايهغصوولاخدالا

 لادا قالخ مظعتلا جو ىلع

 ىلعند رشم نيذلا رانا لأ

 ىسصو وشو ام وحلا مههوحو

 اكل ل رامتعاب

 حراو+ل الا عأ سذبش مهرمأ

 لاومالا لك اىلعاومدةيالن ا وهو
 مهثح سفنالا لثة ىلعو لطابلاب
 نطابلا ىف قالحمالا بيذهت ىلع
 لك الا نعم_هامتال لوقنوا

 اًضرلابالا كلذ مث نلو لقلاو
 موسقملاب بلَعا!بيبطنو ءاضقلاب

 لضفاماوم :ةئالو لاق مرحالف ردقملا
 تلا ضع ىلع مضعن هب هي هنيأ

 ةتمل لئاقلالوةىننلاةلزتسعمل
 نع ةرامعوهةنسا !له أ لاقو اذك

 نوكمال هنأ نظ وأ ٍمدامةدارا

 نمداراول ىلاعت هنااولاهاذولو

 نمْؤيالهناب هلع عم نمو نأر فاكسلا
 تاداعسسلابتارم مامنمتم نأك

 ءاك ذاك ة ء رس ل ةسنا سعت عا

 قراعملا 9 أوو سو للا

 قال_الك ةلعوأ قئاقحلاو

 لاجلا وةعصلاك ةيندباما ورلضاغلا

 لوك ة>رااماو رمعلاو

 رثئاشعلا ةرتكسوءابمضل ادالوالا

 ذاغنوةماتلا ةساب رلاو ءاقدصالاو

 ماتم سهف مالا حاطمرك ذا
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 انث لاقةداتق نعددعس اذث لاق ىلعالادبع انث لافراش ثبدجت انشط كلذب رياناركذ

 تو.اوق لاحرلا هللا لزناف هنماهصّقد نآداراف 27 ومنل هلا ىلص ىنلا ثنا دنأ لما مطلالح رزان
 مد سوءيلعهللا لس ص ينل اهاعدف مهلاو مآ نمأو ةغن اع : وضع ىلع مهضع» هللا لضفاعءاسنلا ىلع

 لادعس | لاقديز | لاقداعم نب رمش انثرص هريغهتلادارأ وا أ تدرأ لاقو هملءاهالتف

 مسهلاومأن ماو غنا امعو ضعب ىلع مهضعب هللا لضفاعءاسنلا ىلع نوماوة لاس رلا هلو ةداّمة نع

 يحن نساللا انثرص هودترك دم يرسل لحب يلا جتا هنآ نما ملال ناانلر كف

 لحر كسلا 00 أحرلا هلوقىف ةدانق. نعرم ءمانر يخل اق از رلا دبعانر يش" لاق

 ءاّسنلا ىلع نوما اود لاح ولا هنا لزتاف هنماهد سمي : تادا راق _وهيلعمثلا ىلص ىنلا تن اهنهزأ 1 ىهأ

 هنأ ما عطلرا نالان مال-رنا نسالا نع 0 ررحنعفأ انك لافعيكونب ا 2 رص

 نءنارغلاب لت الو تازئف ضاصقل ا اجهنيب ,لسو هيلعدّنناىل ص ىنلا لعف.صاصقلا سمات تءافغ
 32 رص ضعب ىلع مع تا لسلا ابا ل نوداوخلاج ولا تاروت وكل ,لاىذقي تألم

 هنا تع ىلادا راق هرم لجر ماع لاف يرحب! نعياح ىنث لاقنيسحلا انث لاف ماعلا

 لخضفمزب دجأ انث لاقنيسلانيدمت انشط هد , الاتارث كل ذك مها يبق صاصقلا سوه, ءلع

 نيد ومن ناكر اصثالا ن د5 ارك ءاسنلاىلعتوماوقلاحررلاامأ ىدسلا ن ءاطابسا انث لاق
 تدق لاح -رلا م هريدخ اق مودل نبا لش نتا كذا 8 رذاهلهأ قاطن افاهمطلف مالك هذ ] سها

 2-5 72 را دولا نسا هنا مازحا نيب سدللوةيىرهزلاناكوتن الاءاستلا ىلع

 هن أه 00١ الروخ فرعرلا متر معمانربدن ألاف تازرلادبعانربدنأ لاق ىكي نب نس 8

 9 "لو قامأو اهل ثم ءةاهلتقم رفاهماع ودعب ناالا لةعلاهملعناكودوق كلذ فهيلع نكي ملاه-رحوأ

 10 نرخ اك ةوغنم نم نهملعا 00د سو اا و وو هلايويهلا اومأ نماوقفنأ

 اهماع هل ضفلاق سامع نأ نعدحملط أن ب ىلعنع اص يةن واعم ىث لاف حلاصوبأ لاق

 هل كاصخلا نعرس ١ وحن ءريهز ولأ انث لاق قوسا ان لافتثلا 000 نر

 اعولود وعدا نانفس تعج لاك َّك رابملا نما ريس[ لاق د وم تامدح اند ” لاق لا

 ليضغتب مساس ىلعنوءاوق لاحزلا اذامالك !!ليواتف رهاانماوقاسامع مهلا ا
 اوقغنأاعو هلو5ىفىلاوهنلا لضفاع هلوةفقلاامووهلاو هأ ندع نوماعمهقاغناب و نيملءمهأياهننا

 ىعب ( هللا ا ا يلا هلودلب وان ىقلوقلا م رددملا ىئئعمف

 تامد ان لاق 2 ل ريو 1 رينا ,تالماعلا ندلاتاؤ#:ملاتاحلاصلاف ل وانت لح هل وك اوعي

 هلوذو ريخللاب ن امعهتاحلاصلاف لو نايغس عملاق كرابملا نب هللا هع 0 لاق ىءمومننا

 نع ىسع نع مص اعوبأ 5 لاقورعنيدت م مدع ؟ نوجاو زالوهنبتاعمطم ىنعي تاتنأق
 ليش انث لاقةفذحوأ انث لاقىنالا *مدص تاعيطملاةتاتناق هاجت نعمت نأ نبا
 لاق حلاصوبأ انث لافدوادنعىلع ئندص دع تاع.طملاق تاتناقد_ها< نمد ىلأ نبا نع
 داعم نب نيسحلا انمص تاعاطت تا ساعتان حةلط ىلأن 0 واعم ىن

 نب نسما ندع نهحاو زالو هنتاع.طمىأ تاتئاق ةداتقْن عدمعس انث لاقدي زب انث لاق

 لاقنيسحلا ندم انندص تاعيطملاق ةداتةن ع رمعمانربس لاق فاز رلادبعان ريخأ لاق ىحي

 اذث لاق ىئداللا ٌ وص تاععتطملاتانئاعلا ىذيسلا ن عطابسسسا انث لاق لذ غمنيدجأ ا

 تاعبطملاف تاتناف هل وو 5 فل وق وعب تابفسس تعمبسلاف كرادملا نس اان ريس لاق ىع ومن نام

 نغىغأاعدها ثلا نم كلذت ىلءانالدوةعاطلا هناو ىضماسعف نونا ىنعماذيبدقو نهجاو را

 ن4 ورفف نهنعنوجاو ْزَأ زآ ةيسغدنع نوهسغن الت اظذأح ىتعل هناقب.غلل نا ظفاح هلوذام او هنداعا
 لاقديزب انك لاوذاعمت شب انئدص 5 هريغو كلذ فهنا ق- نم نهمل ءبحاوالو مهلاو را

 انت ل وأهناو اع هنمءاطظعاهلك ةقيعحلاب ايوقيبسك اهنا نظامهاهضعب رولامتهنباءاطع ض + اهضع و ناداعيبلا



 ؟يغبلاب زوةلاوءيفاك راش مدجلاوىسلانوكي .(م0) ببسقالفبابسالاقيفوتوتابجوملال.صعوزئاوعلاةلازاو ىاودلا يجر 0
 دس سس سس سو

 همك ارت مرش وأطلب رغظلاو
 : ف ةركاغلا اذ كلذك ناك اذاو

 ريدم ىلع ص مارتعالا ريغدببحلا

 ىلعفر وه+احلاصءلفاك ورومالا
 الع هلمسقاع ىضرب نتادحت لك

 تاكولو هلريخوه هلمسق امنأب

 ولو لاقاكهيلعالاب وناكسل هفالحخ
 فاو_غبلدابعل ىز رلاهللا طسسب
 ةمسدقلا تاماكلا فو ضرالا
 ىالب ىلءريصو قاضقل مستسا نم

 هتثعيواقي درصدتنتكى امعن ركشو

 من مو يشي دصلا عم ةمايقلامود

 موالد ىلعريصي ملواضي ضرب

 : نوح اوزأ بغل تاظفاحو ههد نءةشاأ نهعدو" سا تاظفاح ب خا تاظفاح هداّد5 نعد دعس 0

 هليأ اظفدا ع« سغلا تاظفاح ىدسلان عءطايسا ادت لاق لضغم نيدجانث لاق نيسحلا نب دمتي دع

 لاف نيس لاانت لاق مسالا ان دع هتالش د ل - اهح رذو هلاماهحو ز ىلع اظغح لوشن

 ارك نئئدص وزال تا ظفاحلاق سيفا تالف و ةامءاطعل تلق لاق صح شبانعجباص ىف
 تاظفاحلاه بمغلل تا ظفأح ع نعءاطع تلاس جي صح[ لاق لاف ادع ا 0 دن ,ىعنإ

 نا لاق كوام ترسل نر 5 لاق ىلا اص جلو رالل

 مسوميلعهنلا ىلص هّنلالوسرلاة لاق ةرب ره لأ نع ىريسقملادبعس أن علادعس 0 لاق مولا

 اهسفن فكة ة>اهنع ثيغاذاو كم ءاطأ اهتم اذاو كنترس املا ترام اذا لاس ءامشنلاريسدل

 رغعجو أ لاقي الاءاستل !ىلقنوماوةلاجرلاة د الا لسو«.ل عدتلا ىل_صهللالوسرأرق مثلاق اهلامو
 تامّطلاصهانعمنا اوكلذ لب وان قفانلفامة ىلعلد ممسوه.لعهتلاىلههللال اوسرنع ريكا اذه و

 ءارقلناقتلا ظفحاع هلوةاماو وهلا ماو نهسغن أى مهل تاظفاحن وحاوزال تاعبطم نمنادأ ىف
 ع 0001 1 5 31 ىعم لعهتنا مسا ميرا سالو ر شلة دنا عسسل

 0 0 - لاف اع انث لاقةدئاز أن يحي شباب زكذ 7 ص اك كإذك نهربصذا نهانا هّنبا اغع

 ىاوسا و تاطتلو ىاسك»و
 مد لاه ىئئملا ١ نرجو هللا ٠ نهظف-لوق 2 : لاق هليا ظفحا_؟ : هلوق نةءاطعتأاس 2 رحشبالاف

 هللا ظفع لاقدثلا ظغ>اع هلوة فلوق نإ ستعمل كرابملانب اريل اق ىسومنب نامح

 هلأ هلت يس هللا طظج ايعىندملا عاقععلا نبدي زب رةعحوبأ كاذأر و كلذك اهلعحهنا اهأيا

 اذكى هنا تاغذحاملحرال ل < رلا لوك ن هحاو زأ برغ ظفح نم نه ص ا ؟هقحعءادأو هتعاط ىف

 نمني[سملاةءار ةهيتءاحام الذى ةءا اعلان مياودلاورغعجوت أ لاق هتظحالوهث داو دس اذكو

 لوقي تن اسن االزو < النوةقحلا

 تالفرادل*ماراد ىطعا مهللا

 تاكناو نالفةحوزلثم ةحوزو
 نأ تين لبادسحال ةطيغاذه

 0 توكنام ىلطعامهلل اهلرظأ عي ربا ادد خرم ام ١| هيد رغناامنودهتدعهيلع تيئودغلب نمرذع عطب ايجةنارتلا

 ىنناعموىداعمو ىايندو ىتيدفىل ةس رعلا فهيسصت مث وبرعلا مالكوةسبد رغلاف كلذ عمدللا طف-اعىلاعتو كرامتهللا مسا

 لال اد نعي الننشلانغو لة نردد عملعاغلا فذ_هتالبرعلا نأ كاذوبرعل ا قطنم نمفورعملان ءهجورمت
 بدسسام 1لاملا كلذ قدك الهلعلف 2 . همس (9 .. 5 : .٠ .- . 5 .٠ 1 .٠

 5 6 0 . نمرهاظلاةلالدب ىغتسا لو رثممالاك-لا فو فورعمب>اصلعغللن كل اهعمىذح اذا لعاغلا

 6 َ 0 نويلااونسسح اقّللا ظظفحا عب .غلا تاظفاسناتنافتاحلاصلا ف ءانعمو هركص نماء مالكلا
 3 9 0 0 0 ؛ || دبع انث لاقودسا انث لاقىالا "مع دوعسناةءارقفرك ذامفكاذكواوطصأو

 تاحلاصلاههللا دع ةءارقفلاقف رمصم نب ةولحط نع ءىممالا ىسع انت لاقداج ىلأ نب نججرلا تاريدانا امعءضن رب نهم و

 نىدس#ت انيثط نهز ون نونا اللاو نبلااوحلدافهنلا ظفحامعب س غال تاظفاحتاتناق
 اميسيغلاتاظفاحتاتناةتاحلاصلافىدسلا نعطابسا انث لاقل صغمنيدجأ انث لاقنيسحلا
 نءةب واعم ىثث لاق حلاص ني هتنادبع انث لاقدوادن ىلع ٠ ممرص نملااو:سحافهللا ظفح

 اوهطصاغدنلا طغحاعسدغلل تاظفأحت اةناق تان اصلاف هلوق سامع نس أ ن نءةلط لأن يىلءنعملاص
 نعم لأني ىلع نعتي واعم يت لاق اضن هللا دبع انث لاقدوادن. ىلع رند نهلا

 نسهلااو فادح ك اذا دعما اجا بغا تالا اح ا 01 تابعا

 هلوةلزنامل ىدسلاو ةداتق نعو

 لاق نييثنالا ظ-لثمركحزلل
 ءاسنلا ىلع لضغن ناو>رب لاحرلا

 ثاري#لا ىفانلضف مورخ الا ىف

 رزولان وكي نأوجرتءاسنلا تلاقو
 ةداؤرفولاحرلا ىلءامهصت انباع

 0 ا ل <

 0 ا عضوملا اذهفف ا يم رول 0 هز شن تول
 لوسرلات نأ اددجلاوءا ةلاولاحرلا فوه ان اكو اكثنظا اناك ذاامح د 00 معلاىلان اهلا فرصربطن ءالو اوهلوق فمع ءل اىلا

 ءاوحانم أو مدآ انوا ووهمااوانملا رعاشا الاف( كهملهب ءرملا لعق ن ماعبجاناكوءاج ربانو رقم
 و 77000 0م اهتوذ الن تماماذا فاسأ مب ىتاقةالغلا ف ىتنذدنالو

 لاح - رلارك ذب هللان أف بيسلا ق

 قاطلاامب رضاذاو اعلا ئاصاارسأ <ينم لاس نا لسو هيلع هنلا ىلصلاةفانلا_فداهملايلاج رلاانقبس دقوتلا فة الا تاريخا 0

 ا هللا ننال



 ةزخ" الاباوثوايندلاريعت نماوبسنكرامبيصن لاسرلل شفت ايحاحاةسملعب_ (عد) م
 ا برب ااا ااا مم تاي ب يعل

 بستك اامءاز ارحقد 0 ؟ءاسنال

 هعبضل نأ عشا الف تاعاطلا نم

 هص. 959 مومذملادسحلا تنس

 و كري هلام نب كلام
 بتساوبشتكا اهيا
 ءاسنللو ءاسنلا ىلعةقشنلاب مهمامق
 نوجورفظف حن يسنك | سدصن
 ملاصىمايقلاو نوحاو ْزأ ةعاطو

 هذنعف هلضف نمهّتلاوأثساوثرملا
 بلااطم هدر : الام ماعت الا ارثاخذ نم

 00 هو مان الا

 ناك هلنانا هلوطو همر ؟ نئازخ

 نوكيا ملاعلاوهفاماءْئشث لكن

 لئاساارصتغيلف نيلئاسال احالص
 هيلا ليصفتلا ضوغيلو لم ا ىلع

 قذوأ وبدالاىلاب رق كلذناف

 لك-او ىلا عنو هناع# هلو فبلطلل

 ندلاولا لرتامث ىلاوم انلعح
 ثدح ٠ هرياس سهلا ع نوب ركالاو

 نيثراونوب رقالاونادلاولا توك

 ام ماو روم نانوكي ثبحيو
 انلع دحا لكل لوالا ىلع ىعملاو
 نمو لق هناك هنا هتك ت فةثرو
 نادلاولا مهلشفةثرولاءالؤه

 هلو5 ىلع ف ولا نس نول رقالاو
 لعامأو لكريم هنقو كراع

 مالكسلا ف نو كين أاماف ىناثلا
 6 ىس لك اوىأ ريخانا ومدعت

 اناعح نوب رقالاو نادلاولا لون

 نوكب ن'اماو ةهثرو ىأ ىلاوم

 ادتملازدو نفوذ دئاعلاو

 مهاناعد موكلكسأو ردقتلاو

 نادلاولا 'لرث مث سمصن ىلاوم

 هعلخ نم لكل اوةناك نوت ركالاو

 نم طظ-ىهللإىز رنماناسن هللا

 نيد لربكم طفغل ىولاو هاو
 بلاطلا يمناك اذهو هي! ءهماعت ىف هالومهيالولاصتالقتءملادبعلا نمو هقتع ىف هةمعن ىلو هنالق تعملااهنم ناعم

 ىف « عسجاضملا فنشهوردن 0 سايعزب | نعه.د نع ىأ 0 ْى لاقأ ( ىث ١

 ىتاعكنا مالسا,تغحامو د هلوقي سدصأ نع ءمالك ىفانأ 0 ”الالافاكو رلعأ ىنافدانع"

 فالخوهىذإاق والا عضوم ا اذهى فواللا ىنعملد 3 لاله نمةعاجلاكو تن:طامو بح

 تراظند نأ نول ئش 57 ارظن نم هلع ن زمني نأ نوفاك امن همم ل اراذا كلذ ىنعمو اولاق ءاح آ
 هلوقام و بعد ند كلذ لاق نأ و نظور و نقواتم# نهزماب ةيارتساو نحر - ونا ديوءبلا

 مهلع فاليلناو نهنم ةيصعملاب مهشرفنعنوعافتراو نهجاو زأ لعن هءالعتسا نعد هناف نهز وشن

 نم عفت عغتر ملا ناكملل لبق هنموعاغترالاز وشنلا لص أوم معاضارعاوم نماضغب هيف مهتعاط ن ةمرلاعف

 ا وكرفهد.عو نهوفو+وهللانهورك ذلوشب نهوظعفزاشنو مشن ضرالا
 لاقنءرك ذ لب وتلا ل_ه'لاق كلذ ىفانلقامود وهيقهتعاط اماعبحو ا امثاهحو زد زةدصعم

 طابسا انث لاقل ذةمزمدجأ انث 00 1 جو 0 دا
 00 انريستأ لاق ساونا

 ردت ا تا ا زا

 ىاللاو هلوق سابع ثان عةمطلط ىلأ نب ىلعن عقب واعم بت لاق حلاصْنب هليادنع انث لاق ىنثملا

 اذث لاق ىنالا شع هرمأ ع طتالواهجوز قع فذقساو شنت ةأرملا لبق نهز وسن نوفاخت

 رك ذكلذكل حرلاوةارف سكت نآز وشنلاءاطعلا# لاق رحنا انث لاقحور انث لاققه.ا

 ةبوواعم انث لاق لاصنن هلا دبع انث .لاق ىجثملا ئندص نهوطعفهل اود ىفانلف املاق نعمة اورلا

 قرع : اذاهنناهرمأ لاق هلل ناك ع نهوط عى #عب نهوظعف سان نع ةحلط ىلأ نب ىلع نع

 نعلمش انث لاقةغيذ_ونأ انث لاق ىنثملا ,'
 اهحوز شارف نءةأر ما تزشن اذا لاق نهوطعذن هزوشن نوفا ىدالاودها<ن 3 مت ىلأ نبا

 ورع اذث لاقىبأملا ءمرص اهمذعل يبس الفهتعاط آنافككشا ارذىلاىئحراو هللا ! 1

 هناسلباهلظعيلفاهجوز ىلع ةرملاتزشن اذا لاق ننس ع ند سنأول نعممشه ا لاق نوع نبا

 ل نع ةدرمع نب ىسمومنع ىلأ تك لاقعيكونإا نئص هتعاطودللا ىوع اهصابلو قب

 ذك هئانل اهل لود وع لاق اهح ايا اهريصقت لحرلاىآ ًاراذالاق ىطرَقل !بعك نب ١

 ىلا ند اهعمضم 'رعضتد ناو اهملع هلل مسسالف تيتعاناف ىسهتنافاذكواذك 00 ار

 هلوقىف دهان نعيد نأ ثان علشان ريخأ لاق كلرابملازء| انث لاق ىمومز نامح انك لاق

 0 0 ا وهتلااهر 5 ب واهطع

 كونا انخص ىحراوهللاقئااهل لوك هنافاهجوز شارف نع ةأرملاتزرشناذالاق نهوظعف

 ا لاق مسالا انكص مالك اب لات نهوظعفءاطعنعرباج نعل نئارسا نعفىأ ا لاه

 انث لاقديجنبا شاص ةنسلالا,لاقنهوظعف هلوقعرح نا نعاع اذث لاقنيسحلا
 لوقلا قه ناسألاب نهو لع لاق ع نهواظعفريبج نب ديعس نعءاطع نع سقى لأ نب ورع نع عماكح

 مهضعبلاعف كلذ ليوان فلي وألا لهأ فلتدنا ) عمجاضاا ىف نور ءهاو) هلو لب وأن ىف

 نهماعبجا ل ةعجاص نيب نافجاوزالا يأ كملع نهر وسن ىف نهوطخف كلذ ىنعم

 ام لاق ىج ثا ٠ مدص كالذلاه نمرك ذ نفل -ةعحاضم قف نوهعاج كر ريب نهو رع هاو كل

 00 ةرط بأني ىلءنعحلاصنبذب واعم ىنث 0

 لاقدعس ندمت ندو رعهافالاو معلم أنافن هوظع ىنعت عجاضملا ف ندو رعشاو

 9 نك 00 انئاص 0 لجرلا وكن تار لاب

 اا اس وشن ن 21111111111 انت لالش

 لم ْ



 دقه ىلب فلاخلانالفيلل اهو (مو) ازال نال نوكلاع رغبوأظملاىغشن ومق<تبلاطملاو موزألا نالا يرش
 1 مص احصمد

 اهوطن و ىناتك ىف ازكهاهماكت الواهؤ طاوه اوه روطاماونوأ معد رلوقي 00 مهما لمت

 هوقفف لاصضلا نعربي وج نغم يشح ا لاق ن وعن“ وزرع انت لاقى مثلا ٠ص اهماكالو

 تاسع انث لاقىنثملا ءممدع ه رهطاهاولواهم ا اكرعت# واهعجاض لاق عجاضملا فن هورعشاو

 نانع ريبج نب ددعس نع بئاسلا ني ءاطعن ء كب رشثانربخخأ لاق كرابملا ن١ انت لاقىءومنءا

 او 1 ءهاو نهو رعهاو كلذ ىنغملب نورخآ لاقو اهعماماللاق عجاضملاف نهورعهاو سابع

 1 آو بي ركوب تنص كلذلاقن رك ذوك_ةعجاضمىلا نعدرب 0 و متتعجاضمنهكرت ىفن ومالك
 نهورعاو هلوق ىف سابع ا نع ىعت | ىنأ نعدننا دبع نب نسل | نع سا ردانب اانئالاقبثاسلا

 انئلاقد_.ج نا انئدص عضم مف نارعت لاع نك-اومالكلاف كرتنالامنا عحاضلاف

 عجاشملا ف نهورع مهاو ريم نب دعس نع بث س لا نب ءاطعنعةزجوأ امي لاق داو نبى بحي

 ريمج نب دعس نعءاطعن ءورغنع 1 نش لاقدمجْنا اس رص مكعجاضمنيثأب ى»لوق

 ةيواعم ىتث لاقحلاصنيهتادبع انث لاقىتثملا مص عاجلافعجاضملاف نشو رعشاو

 ناز كلم 0 ع-جاضملا ىف نذو رعثاو سا .عنب | نعة ل ط ىلأ نن ىلع نع ءملاصنبا

 انك لاق ى ىنملا بر ديدثاهماع ثا ذواهحاكن رذب ناريغن م اهملكي الز عضل قار روش

 فنهورع عضاو 0 رانربس ا لاق راما اانريخأ لاقى-ومث تام

 لاق ىوهطلا قدرزْنب نسملا ءمدص كل لاخر ذا تيما مالكلا عجاضملا
 نهوعجاضن اللات عجاضملا ف نهورعهاو هلوةىفدسهاحننءر وصنمنعشابع نب ركد وأ انث

 ام لاق هيو اهعحاضا الانا ارعهلا لاق ىععسشلان ع ةرياسغم غ نعي اني لاقد.ج نب انثص

 سارق ىلع اهعحاضنالنأ عصخملا اتا هلا هلع ارباو نعاغ نإ ع ةريسغم نع ا

 امهنا ىبعّشلاو مهاربا نعةريسغم انربخأ لاق مشش ان مهاربانب وعن ٠ ردح

 ندم َْ كا بحامىلاعجرب رب ىحابهتع-اضمرعج مالاو 2 نهوزعشاو هلودىئالاق

 نالوعب اناك امها ىعشلاو مهاربا نعهريسغم نعةمعش ان ” لاقر قع ني دم انك لاق ىب ملا

 نا انث لاق نام لذ لاق ىثملا انئثرص عصهضملا ىفاهرع-م: لاق ع نر

 اهعصك<ىاه «رعملاف عجاضملافنهو رعهاو مسقمن عفيه نعل رمش انث لاق 0

 ىطرقل ابعك نب لش نع ةدسسعن' ىسوم نع ىلأ انثلاق عمكونبإ انئص اهثارفدرشالتأ

 اوعسكم هرعش ثد تاو اهلع هلل ..سالف تدتعا ناف ةناسلن اهظعي لاق عجاضملاف نهو رع هالاق

 نهواطعف هلو 2و وسما نءعرمعمانريخأل اق فاز رلادمعأن ربخأ لاق ىعن 'نسحلا نخص

 لاق ذاعمنب رمد انئرص اوعهكم رعت هالاو تليق ناق اهلل 7 وشن فاعاذاالاق نهو رهشاو

 تبأ نافاهظعتف مدآ نب ايأدبت لاق عجاضملا فنهو رعمشاو ة داق نعد. عس انث لاهديز ايزي 0

 نم نجل اولوثعحاضملاف نهورع هاو هلو ىنعمنورخ 7 لاقو اهشارفهب ىنعناهرع هان كال

 دبع انريخأ لاف يني نسملا (نيثدص كلذلاةنمركذ ىكتءجاضمنوكرتف ارعشلوقلا
 عجاضملا ف نهورههاو هلوق ىف سابع! نعملاص أ نعل رنعىروئلاانربخ أ لاق فازرلا

 نع فيص+ نعىروثلا انريسخأ لاق هيو اهعام عدب الو لوةلاياهل ظلغي و هناسلب اهرعسوت لاق
 انث لاق مهاربانب نوعي نشط عابجلاب سراواهل ظاغي ناقطنملا نارصسهلا اغا لاق ةمزكع
 الو لوقلاب رحمه, لاق عجاض اف نهورعشاو اوقف ىحضلا أ نعةريسخانرم أ لاق ممسشه

 نءاانريخأل اق ىبوم نس تاب انث لاقىبالا ءمدص ديرب امىلا عجب ىتاهتعجاضمرصت#
 عضل ىف ثيبملاىفالااهرعتهناللاق نسا نعل<رنعددعس ني ثراولادبع انث لاق كلرامملا

 ىلعب ىتث لاققدسا انث لاقىثملا ندع شارغلاىفالئنثالو مالك ىفرعت#ي نا هلسيل
 يي ببي ل 12 ط١“ صصص _ ل تل ل ل | | ]آ]آ]آآ

 ةريصذاايهملب هنالولا نبا اهنمونيدلا
 نار كل ىلا« لافرصاذلل ىلوم اه ٌدمَو

 ةءصعلا|هنمواونمآ نيذلا كومهنل
 قدلالاو هذاة..الاف دارماوهو
 انألس وءيلع هلأ ىلسص هلوقك اهم
 الام كلرتوثام نمنيسم زاب وأ و
 داك لرب 7 نموةمصعلاىلاودلل هلاف

 تدفع نذلاو هل |وةامأ هبل واناق

 نعم دتبم نوك,ن أ مافن اسعأ
 مهول "اف هلوق عقوف طرسشلا تعم
 ىلعاب وصنمنوكت نأ |اماو هريس

 ءاغلاطسولا هب رضافادب ز كلوت
 اناذياهرمسغملودغمو لعسغلا نيد
 اهوطعمن وك, تأامارامهمْزالب
 نيملا عج ناعالاو نادلاولا ىلع
 لاق نم سانلا نموفلخلاوأدنلا
 لحرلانائالذو ةحوسنم ةئاآلا
 كمدىدلوةبذلحرلا داعب ناك
 ىراثو ردب امى ك مده ىدهو

 كإ- ىمل-و كلب وس ىبرحو كرا
 بلطاو يبلطتو كئثراو ىئرتو
 ٌكنع لهءاو ىنع لقعتوكد
 ٌتاريم نم سدسلا فب اعل نوكف

 ماحزالاولوأو هلوقب ميست فياملا
 محصول هود وضعس ىلوأ أم هضعب
 ناك مهنم دحاولا نااضدأو هللا
 مهو هلا | انج ا اناسنا 0

 هيلعهللا ىلسص يذلا ناكو ءابعدالا
 م-همنيلجر لك نيبىخاؤر سو
 ةاغاوم لاو ىنبتلاب نوثرباوناكف
 أمنا معر نم نب رسفملا نمو خف
 نيذاا اوهلو تو ةوستم ريغ

 ناىبعملاو هإبقامىل عفو م

 هلفكناعأ ترق ىلا,
 لاملا اوعفدنالف هيىوأوهثراو
 توكمذ تراولا ىلا لب فيلخلا ىلا

 ولأ هلاق ىلاومال مهون اة قريمذلا
 00 نيذلابدار. اوأ ىنابخا ىل-
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 معلا ارمضحاذاو هلوهتك ل #.لقلا

 ثترال هنأ ىلاءاهقغلا اروهج بهذو

 ىكحو ىلعالا نمل غسالا ىلوملا
 هنأداب ز ني نسملا نع ىواعطلا

 نا سايبعزاىورامل ترب لاق

 قتعملاناف هلادبعقتعأ الحر

 هللا لوسر لعف-قيتعلاالا لربي لو
 مالعلل هنارعيم ممسوهءلع هنناىلص

 ىلع لور وهجلا دنع ثيدحلاو
 هسعفدملاملاتيباراصلا#ى لانا
 مالغلاى لا لسو«.اعمتنا ىله ىلا

 لحر ملسأ ولة غنج وب لاقو» عع

 القاعتب نأ ىلءادةاعتو لحردي ىلع

 قع ٌثروو مص براون و
 هبف ىفاشلا هشلاخو ةالاوملا
 ةالاوملا هزه نا عطقالا ىكحو

 نيد الااضأ : !ةغشد ادلع م هال

 ىف مهدةعهواخ راوعلات ودررعلا

 ئدلك ىلعناك هللانام-هرومأ
 َتاْئز ردلاعيمت ماع هنالاد.هش

 م و ' قا1:!ىلعده_ثفتاماكل و

 فيحكو هيقوؤأ عام لكت ةمايقل ١

 دقوادهنيعبط ملل دعو و نيصاعلل

 ليغت ف نملك: ءاسنلا نا سه
 هوو ثاريملا ف نماعلاسرلا هَل
 ىلع لسلام يكالا هزه قركذف

 لترا لاه ره الا
 ةأرسملا مقاذه لاقي نوماوق
 موقي ىذال:فلابسانبا هماوقو
 موقياكاهلغغع متسهج و اهرمأب
 لاحرلا ىسهنموةعرلا ىلع ,ىلاولا

 لاحرلل مهضغب ىفريمفلاو اماوق
 ارززاكحامنا ىأاعمج ءاسنلاو
 ةللالمضفت تس .نوملعن مرطبسم

 مهو ضع ىلعلامرلا مهو مهضعن
 ةبالولا نأ ىلع .لدممفو لبق ءاسنلا
 فغتلابال لضفلاب قوس :اعا

 لضففاورك ذورهقلاوةلاطتسالاو
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و لاعتاهالوّعب نكءلو اهتعما<:ىفلاق ع-اضملا ف نهو رعشاو هلوق ىف نا. سنع
 | هرفام الك ىلعفا

 ىلعالا نرعلا مالك قرعجوأ ىنعمالو هيدي سيلا ماق ناف بح نا اهفاكيالف كلذتاءفاذاهةظاغ

 نالفرع ههنملاع هكرويضفركلذو هند لددو لح رلا م الك لرلار هثاهردأ هحوأ# الثدحأ

 هلل ٌئراهلا مالكة مهك ديدرتا مالك-لان ل الاون“ الاو اناره رارعتاهرعجوب هلهأ

 هاريسعهكإ:تلازامو ةملكءلاددمو ىَرهاذاارعش رهن ه مالك ىفنالفر عش
 برخلاو هاري لب راسل 04 ةسءلاغ رادقالاو العا ضو ةمرلا ىذ لوق

 لوفهنمو اهعسرو اهيوةح طب رب ليدوهو راع-ةلاب هيحاصدطب راذا ريعبلارعش ثلاشثلاو

 اراعجولا كاذادع 000 3-0 طيبغلا ,فاح اكءلاهتأر سعلا 4 سها

 رعولالافاذا «ةطنمىفنالذر هان ملاقن , و راعشالاوهامناف ىذالاوةظاغلا ف ىذلا لوقت اما

 قاعملادبسحتالا مالكلاىف رضسهلل وال ناك ذافارعهواراعهارس-4: مالكلا نم شعل اوهو

 هلاهلع بع اف هتعاط ىلابينت !اهظعو اهحوزص أ امنااهز وشن وخلا ةأر ا تناكو ةثالغلا

 هياط هللارم ىلا نأ رم ريت م كلذ نفس نوكك نازئاح ربغقمشارفىلا اهأراهئاعددنعهنافاوم

 هسنمو هاريعهو

 كلذناك اذاو هيلءاهاباهت طعتناك ىذلا مالا ىف اه :رع-ماروهأمج وزلانوك "كلذ فاهحوز

 لطبذانوك وأ نوعاسجاورعهاو عجاضملاف نطور دع عشاو هلو3 ىبعملاق ع نملوك لطكلذك

 ىلاعت هلانالمو عذم ه|هحوالاضد : أكلذو معجاضمنهرح رع تاس نه مالك او «رصضاو ىعف ىعملااذه

 كلذنا ىلع ثالث ىوفهاخأر ع- "متأرلسل لحيالفلا سوت .لعهللا ىلص هين ناسل ىلعرمخ أ دق" هرك د

 ىف ارشانهملغو ف ةرمصنم سنع تناك اذا نالم وهغم ىتعم مالك-لا فاهرعسهل نكي ملالالح ناك ىل
 هنعاهفارصتاو هاناهن صا ض غب لاحف در ل م دا الواهارب الو اهماكم الناشر و رس

 ىهاسع عد رتلاهم رمد ضو وهواهم اكس: واهتذادغ :واهعاج كلر نماهرو رصد وقام ل ريد

 ناذه دسفذانوك وأ ه.فهتءاطاهمزلب ام كلذريسغو هش ارف ىلااهاعداذاهتعاط ل ار نمهملع

 اظ.لغتلاب نهومتلك اذاوكمالك نيلعاؤدد رع مهلك اوقىف اورعهاوهانعمن وك, ناه>ولا

 0 :روتلاوءاهلاف نفكتاز ثازلاءاسلاءامجع اهيانكىف رس جل الاسعاله والف هانعم كلذ تاكَن اف نول

 1 ىف نالفرعهلاقءامناعقاو ريغلعغلاناك ىبسعملا كل ذهيدب رأ اذا هنالنهورعغاو هلوق نم
 لاوةالاىلواق قحاللا لالا نمائر 5 ذام ىاعملاوذهلكىف 3 نك اذافانالفنالفر عهلاقب الو

 نمانرك ذامىلع راع-فلاب طبرلا ىنعميلا هانعم اهحوم نهورحشاو هلوق نوكب نك ا !ا
 هانعم كلذناك اذاوار ه :رعج(م وهف هرعهانغصوام ىلع لك هم-اصدطب راذا رد لبق

 ليبسال ف نظعت انانكيلعنهزوشنف مارح وتاكل اومالاكسلا لب وان تاك
 نولزانمىف يسعد نهعجاضم ىلإ اطاب رن مماوةثوتساف نهز وشن نمد والانيبأ ناو ع نولعوكل

 انك لاق بلاط ىبأ نب سامع ئكدص - نهجاو أ اههف نعجاضن و اهمذ نعطضي ىتلا نجوم و

 هسأ نعد د د واعم نب ' مكح نع راش دنبو ر#عغنعددعة عز ردا[ تعمس لاف لبشن ءريكب ىلأ نب وى

 ْن د رضاالو اه وسكت واهمعطب لاق ه.لعاندحأ ةحو رق->املاّعَف مل و هيلع هللا ىلصىنلا ىلا ءاسهنا

 ِن "مخ نزعت نعبر اذُث لاقدف رع نب نسا امي دص تيبلافالارعهي الو غي الومحولا

 اد لاف ىبستملا دع هوب لسوميلع هنأ ىلص ىنلان ع هدأ نعتب واعمنب ممكح نعةعز رق

 هللالوسرابت اق لاف هدسج نغ مكحن زم اريسخأ لاق كرابمملانب ا انث لاق ىءومن,نابح
 رع 2 و جن : الودح ولاب رضا النا اريسغ تئشىفأ كير حت أف كي هرح لاه رذنامواهتمىلا امايو واس

 لجاعإلا ضعبىلا ضعي ىضفأ د5 وفيك تيسنك ا اذاسك اوت معطاذا و تملا ىفالا

 ئئدص كلذلاف نمرك ذ لب واتلا لهآ نم ةدعلاق كلذفل وان ىف الة ىذلاوحن و اهملع

 2 0 لعلاوءاسنالا مهم ناوى راو .سورغلا رببلاء اا ىقةناةل اود وعلا أوم زعلاو م .زحلاو لمع !!لاح رثا

 060606000 كك كطكذكدكزكز]ز]ز] ]| ]ز 71-1



 اهظع. اذ اهحوزىلعةأرملاتْون :اذالاه نسما نعم شهان ريش لاق نوع ورع 0 لاقى مم 1

 اهتمذ_ابنا هلل -دقفالاو كلاذذتء-رن او حر بمريغأب 0 اة قلب هناسلل ١

 ىف سامع نما نع ىب مشل ا بأن بهنام مع نب سيلا نعر رح اند لاف درج نبا انيص اهملخيو ّْ

 اذاف عسجاضملا فهعيطت ىدحا هم ىسذ و لاذ اهبل عشيق نو رضاو عجاضملا ف نهورع هاو هوق

 كرابملازبا اند لافنامح انث لاق ىبثملا ومد 000 اواو ساوبلع همر ردبلا هتعمل

 ريغاب ؛ رمذ نفهرت رماد جبال ف نشيرع عهاوهلوةىف لوقت ةمر ع عم هنأ مشب نب ىحيانربخأ لاق

 ون لاهي ح ريمزيغايرمض فو درعملا فيكةيصعاذان 20000 وس رات لاق جس رم رغم

 ةٌيهناك اذاارعهاوبج ول لو برضا اريغ ىنعمر عجول اوبجون لمهلوقانرك ذنيذلءالؤه لك فر غعج
 هنلاىلص ىنلا نعةمركعماو ر ىذلاربخلا ةلالدعمب رضلادنعةي و رضملااهمتوكست ىتاانكا انهلاوم
 امن هر عمم نهجاو ز أ هنم سم ريغ نم فورعملا ف نهجاوزأ نيصعاذا نم رمطب سهأ هنا ٍلسو دلع

 هاو رئذلا ل وهيلع هللا ىبسضىنلان عريذتا لبي : ؤأن ىفاناقىذلاناناط نط ناذ هلعاا نئانغصو

 قهةصعاذاهثحو زرعه لحرلا صهأ ملسوهيلعهّللا لص ىلا كر تأ 2 هوانلقأك سيلتمر ع

 هان اموه رعسهل !ىتعمن أن ماذاذام ةد ىلع ال ماد ناححو) ارعهل !لبقاهم رضي او فورعملا

 نعةمركعرمخ ىفةظعالرك ذالن اك ذا تْزشن ىهاذا اهلظعي نااهجوز هللا مال ىنعمالن وكي نأ بجول
 قعكتيضعاذا مس .وهملع هللا ىلص هل ]و5 ناكالَذَو نظام ف الخ ناذف مالا نافاس .وهبلعهللا ىلص يذلا

 ةيصاع كنوك_:الهنأ كلذو اهروشن نما هتظعدقبالاهة-وزررمض لحرلل 2 مل هنأ ةذدب ةلالد فورغملا

 هلوقلب وا فلولا ه8 هندرك ذىلا عتهللامأ ام ىلع فورعملا, ةظعوا أ اهلء_ممدقتدقؤالا
 نهمزلب امىلاٍبايالا نيد آن اف نهزو شن ىفلاجرلا هيأ نهوظعف زانت لح كاذ.ىبعد (نهون رضاو)
 نولمزاللا ف هللا ةسعاط نم نولعبحا اولا ىلا نم و ]ن هو رضاون وها زانمىاتاثو نهودشذ عك ل

 ريسغبرضلااهم رض؛تازشانلاعب و زل ناعئاب أت ابرمذل ةغصلا» دآتلا لهألاقو يسةوةح نم

 ريدجانب لعس نحط » نورت نع ع ماك ان: لاقديجنبا [ئامع كلذلاق نمركذ حرلملا
 ةرجوب أ انريخخأ لاق مذاونب ى ع انث لاه درجنءا ثرض ح رعمريغأب رضال اف نهول رضاو

 نع ةريخم ع نءعرب رح انك لاقد_.ج نا خا 2 00 تئاسلان ءالطع نع

 كلرابملا نيا امك لاق ئينومز تانغ ا لاقي مل ومد حرب هريسغررمذلالاق ىعشلا

 ريغأب رضلاق نو: رضاف سامع نان خ ريم نب دعس نع تئاسلا نب ءاظع نعد رشانرمخأ لاق

 سايعنب نع ةحلط نأ نب ىلعنع ةب واعم ىنث لاق ملاصوتآ انث لاق ىنثملا ان ض حرب

 نأ كلهنلا نذ د قفالاو تبق أ ناف عملا ف اهرعح# لاف نول 7 رضاو عجاشملا فن هو روشاو

 نئرص ةددغلااهنمثا ل_>دقفالاو تابق آنافاماقءاهلرم كت ةالووم رت رتمريغان رضا رضت

 لاف ن هو رضاو هلوق ىفةذاةةو نسا نعرمعمانريخأ اق ف ال اذا #بعانريحش أ لاقي نب نسما

 لاق ن هوب رضاوءاظعل تاق لاق ب رحت اانربأ لاق قازرلاد_يعانرتخنأ لاق هنو رتمرفغاب رص

 ةداّدق نعدمعسس انت لاق دررند 7 لاقذاعم نن ريش اني َظ حربمري_غأب رثط

 ا «رضاهم رضاقك.. اعتب اناف عضل ىفاقر ء-ه: لاو ندوت ' نرشلاو عكاتاشا/ق ىدورعا رفقاو

 ءاطع نعميرخ نبانع ةانيعنبا انث لاققعما انث لاقىباملا اًندَص نءاشري_غىأحرمم

 ديعسنب مهاربا اناض هام رض هجشو كاوسلال اه حريملاريغت رمضلا سابع ننال تاقلاف
 1 حرم اربي غب ,رمذلا سارع نب الت اذ لاق ءاطع نعم رخنب | نعةنيرعنا انث لاق ى :رهوالا

 نب اانريخأ لاق كرابملا نياانريخأ لاق ىموم ثنامح انث :لاق ىنأملا انامج هوو لاوسلاب

 ل يل

 لاق حربم ريغأب رص هةمطدش ف حمس وهيل عملا ىل هلال ]وس رلاقلاق ءاطعنعميرح ثان ع ةثيبع

 ةداهشلاو فاكتءالاوتبط1ل ناو ناذالاوداه+لا )41 لهأ مهن اوةالصلا ىف يهبل رالا نه رورغصلاوةفالللا نهويىربكساةمامالا 2

 ىفو قاغنالا ص اصةلاودودملا ف
 ةدايز و ىفاشلا دنع ةعكنالا
 هسقسصعتلاو ثتاريملا فمهسلا

 لستغلا ىف هد ةيردللا لمع هلاجلاو

 حاكنلاف ةهنالولا وةماسٌلاو ًاطخنا

 جاو زالاددعو ةعحرلاو فالطلاو

 ىلع دي كذلكو باسننالاووملاو

 معلا ىلا ع. جرباهاصاسو مهاضف 2

 3 ىراخ تبسامموةردعلاو

 اوقفن أك :نيملع ا

 م 0 ىاوجرخأ
 ن دعس نا لتاعمنع ه هققن وأرهم

 راصنالا ءامعن نم تاكو سرد د رلا

 لي رثنب .دمح هز | صا هملع ترس

 اهمقلطنافاهمطلف ريس رىلأ نبا

 هءلع هللاىل_ههنبالوسرىلااهونأ

 اهمطلف ىتع رك هتش ”رخأ لاقو لسو

 لس وء«.1ءهللا ىلص هللالوسر لاعف

 ةدآ تلزؤندق تناكوم+:مضتقتل

 صققتلاهبأ عمتف :رمصن اة صاصقلا

 ملسو هيلعهنلاىلص ىنلا ل اةفدنم
 هلل الزرتاو ىلا !ليربجاذها وغحرا

 4 ءلعدنبا ىلص ىنلا لاق فة الاوزه

 اىمأهللادارأو اسأاندرأ ملسو

 صاصقلا عفرو ريخ هللادارأ ىذلاو

 ب صاصقال ءاذعلالاه اذ_جاذ
 سعبلان وذا ءةهنأ سها اول->رلا

 لدثو لقعلابحنكلو اهعشواو
 امآولتةلاو رجلا ىفالا ضامضقال
 ءاسنلا مسق مئالفاهوحنوتمطللا ىف
 نونم تاحلاصلا فصوف نيو
 جد زللوأ هني تاعيطمتاتناق ن منا
 فودع تاعاق بنغلل تاظذاح

 فالخ تنغلاو هتدمغف جوزلا

 حجوزلاةم- انف دبحا اوموهداهشلا

 قحل الثل ان صيد ظفعحت نا

 اللو اهاثر ببس راعااجب وزلا
 هريغة فظن نمل ماحلاداولا هب قل

و رع واع 4 معمل الاعاهازئمو عابضلا نع هلام وع ثفالا نعوم رارسأ ظف ناو
 نع 



 الثواهسةنو كلام كنظةفحاهنءتبغ ناو كتعاط هرم ناو كترساهملاترظن . (4) ناذأ ص اءاسنل اربح ل سوميلعهنبا ىلص ىنلا
 02 تس سس ا ع

 ىأ فوذ < دئاعلاو ةلوصوم

 نمله ىأ نها هنئاهاغغ-ىذلاب
 َدلباغم ف جوزلاةوع-ناغذكنا
 نوحاوزأ ىلعنوةوقحهنلا ظفحام

 هلوق ف نسف لدعلاب مهرمأ ثدح

 ميرمسأ وأ فو رع لاسماف

 ىرك هللا ظفحاع هلوةذ ناسحأي

 اذهىأ ل نباذه مهلوق ىركخ

 ىيعملاو هد : ردصعموأ لاذ ةلاقم

 هيا ظفع ' بنغلل تاظفاح نما

 املا ارمستس ال نمماق نهانا

 نوظةحامع وأ هناقفوتنالاب غلا

 ىلعم-ظعلاباوثلانهدعو نيح

 تالا يلا جاح ىنث 000 انث لافمساقلا انثص هوحنو كاوسلا
 نيدعار ' ومريسغلوقب حرب مريغاب رص نانو رضاو 000 ماسلا درعه : الإ سوءيلع

 اًييرص 00 والا 0 نءعرباح نعم ل.ثا أ نغفأ انث لاو عيكونبا

 ندم 4 دص هلثمةمركع ن عرش نبى كب انثا لاق لا ملا نم انرمحش 5 لاف نامح امث لاه ىبثملا

 ىف تامق نا لاق ع نول رضاوىدسلان ع طابسأ امث لاق ل ضغم ني لجأ انث لاق نيسحلا

 نعودععن ىو هنعمل 1 لاف عسدكو ونا انئص حر يمريغأب رضا رضالاو نارعبلا

ثدص حرم راب رضا مرض عزفت ل ناف عزفت نأتي اراماهعجدم رعت لاق عك نب دمت
 لاق ىنثلا ئي

 رلص حريمريغاب رضلافن هول رض اونسهلان ع نسأول نع مسه يك لاق نوعنب ورع انث

 نسما نعل -ر نع ديعسْنثراولاديءانرعنأ لاف كرابملا نيا انث لاقنامح انث لاق ىبثملا

 ا تالف -دعط ناف) هلو5له وان قلوقلا ُّق ر "و هريسغ رب مزيسأب رضلاق

 نهاباوك- طعودتع نهروشت وفات قاللا است سانل ااهنأ ئعط تافه زانت ىل- كل ذب ىج عل

 مكتعاط نعج ارناف نشولرم داو عجاضملا فن هور عشاق ممنعطن مناف عجاضملا فن هور“ عتالذ

 الاميل الءدساو سولت الو نوهوركمو نهاذأ ىلا ةد رطاوبلطن الف نهلع ب>اولاىلا نُئفو كلذد ع

 تسل كذا ةعبطم هل ىهو نهاد>ال مدح لوةي نأ كلذو للعلاب نهلا ءأو ننادبأن مك الحب

 اوغبتالفكسذعط أن افلاج ر ال لاعت هللالاةفاهيذو ١ ١ وأ كلذ ىلءام رم ف ةضغسىل تن أو جامد

 كلذناف مكتب نهوغاكستالو نملعا اونجتالف كلن عسضغبىل عم نعط أ ناف ا

 لئاقلالوقنما اوبلطت الواو .مانالاوغب :0هل وة ىعمو+ياءنهوذواون هون رضتف نهيدياب س
 توملاةةصفرعاشلالوقهنمواهتسملااذاةلاضلا ثم

 ديدْلا باذعلا هدعوأو ةنامالا

 هللا ظفاع أرق نموةنا نا ىل_ع

 ىأ ةلوصوم اضاف بضنلاب

 هتناماوهللاق قد امد ىذإ' 'مالاب

 ةقغشلاو نصخلاو فنعتلا وهو

 وأ مهلةميصنلاو لاجرلا ىلع
 نوهظذح تليست ىأ هن ردهم

 ازهر رادينع اورق كنا د هيد>و ى-هيغبت امولاغب

 ىلا انمدص كلذلاقن هركذ لب واتلا ل هأ لاق كلذ ىف اناةامودب وهبلط:اموُكبلط ب

 هلوق ف سابع نب | نع ةللط ىلأ نب ىلع نع اص ندد واعم ىث لاف لاصْنهتئاد ع انك 34

 لاق دج نا انئرص . للعلا هيلع عت ةكعاط ًالذالافالسس نولعا اوغبت الف مك-نعط أ ناف

 ليبسا يملع هل سيلف هتعاط اذا لاق سامع نبا نع عى | ىلأ نع هللا داس.معنب نس لك نعرب رح انت

 اوعبت الق هلوةجرحنباانربخأ لاقذ اًررلادم ءانرمخأ لاق ىحي نين حلا امص هتعحاضاذا

 تتآتالاق ميدنعط ًاتاف هلوةفىر وثلالالاققا) ر 0 و للعلا لاقال_,نسنيملع

 تاعفاذا لاق ناسف ع نءىلعب انت لاق قدما 1 لاق ى موعدص هضغ بن ىهو سار هلا

 ى نءانع لمشاتل لاق غب , كحول امش لاق ىن كلا ا يام

 ل البس نولعاوغ.ت الف ٌئعط آنافلوةب هللا ناقهتع-اضفهت ءاط أ تال اق ده اكشن 3 1

 نافلوش» اليبس نول ءاوغيتالف ذغط [نافةداتق نعديعس اذ لافديز انرب ا لام ذاع مس

 لوي (اربمب 2 اءلعتاك هللاتا) ىلاعت هلوقلد وا ىفلوقلا ُّق لالا هيلع غبتالف كتعاطأ

 نموك-اهتلانومزلأ اسهف كك ذعط اذا مجاوزأ ىلع سانل اهب اا وغيتالفئ ”لك ىلءولعوذ هللانا

 نمو عك<.نمربك أ او نيملع مكنم ىلعأ اوئئش لك نم دنس ىلعأ هللا تاق نهي دن العود دب اولعل البس قح

 تاعبطم مك-ل نهوالببس نماءاوغب”و نهوماظ:نأ هللااوةئاف هت ضيقومدب ىف متنأو دلك

 ىلوقلا ا ئنلكنمد ١ م مربك أو: ْئدلكنمو مكنه ىلعأوه ىذإ مك روك: نوأ رص نيف :
 قفولاحاللداادي ايرث تااهاهأ نه كح و هله نماكح اوثعباف ام خيب قاة شمة ناو ) هلو لله وأن

 كلذوامهيب قاقش سانلا أ متل« ناواه ضب فاق شماغ ناو هؤانث ل-> هلوشب بعل (اه مهنيا

 ءادااوك ربو ز ومنلاف أر اا نمامافرومالا ن«هيلعق تنام هنا.”اوهو بحاصام مممد-او لك ةقاشم

 الواذأرملاناقهصاووهنيادود->

 دوتوهنلاف.اك-:ةباعر لواحتاملا
 تءاطأ املالاو هصاوأ ظف- ىف
 نم «تاحلاصلاريغرك ذءاهحوز

 نوذر_ءت نوفا فكاللاو لاف

 نهرو: تارامالاو نئارقلاب
 فالخلا كراع عخرتل او ناصع

 زشل هملهو عغنرا ىلا ردن

 ناوهو نهوظءفةعغترملا ضرالل

 اهحْكل.!عىلناف هللا نالوقب

 تاىملءاو هيلعتنأ اع ىى>راو
 0 صضرفذ ْكي_.ءاعىئعاط

 ىف ىأ ع-جاضملا ىف نهو رعداو

 ا ا

 ونس اهللوب نا اوهل-ءقو

 ىأ أ عاش ب ع _هذملا

 نهوتاأم امنالعأ !اهمذ نيس ىلان جو: ,

 قدح ْغ عضل فا هر وش ذات الث ىل- ء ملاكا اهرم ع*يفدب ران اىتبني نكيلواهمالاك نم عام" 2 2 4-2 / نعدفو



 كلل

 اه رستوأ فورعملاب اوححا سماك رثفيوزلا نماماواهجو زاهتلااهمزلأ ىذا ااهملع هللا قح

 قشام همحاصيلااههتمدحاو لك أ اذاانالفتالف قاش لئاقلا لو نمرددمقاعْسااو نا سحاب

 لاق نيسملا نيدمج (نشدع 5 ةوادعنوكدق كلذواقاةشوةقاشم «ةاشن وهفرومالا نمه.لع
 ام ردنا لاقاههس قاقش مه ناو لوقف ىد كلا نع طامسأ انث لاقلضفملان/دجسأ اني

 لاف امسانوك دق نيبلا نالنيمااىلا فاقشلا ف .طااسعاوهتداعل وب هتفاش وعجز ' تأت اق

 نافاهلهأ نم ميوله ار كءاوثعاف هلوقامأو كلذأرقنمةءارقف 0 ل

 ر ومالا ,هضغب لاف ني مك اهثعبد ا اوةلّحخا لب والا لهأ

 ناهولادنع انث لافراد ندمت اًيئادع ثالذلاق نم كد ااا

 ناني ةفتافلاق لايسبج دبع س نعب ولأ انش لاق

 لا لوةفاهاهأ نم أكو هإ هلأ نم اك- ثعبرف ناطا فل ىلا اه أ عفرالاو تهتن |نافا 8

 هدر ماظلا ناكام_ميافاذكهيلعغت ءإ#هأ نمىذلا مك 1ا1لوةيواذك املعغب اهلهأ نمىذلا

 انث لاق بلاط نأ نب ى حي امددص عاخ نأ هم ارش :انتناك تاوهيديبدوفةذنأو تاطاسلا

 لاقاهلهأ نم اكو هله 0 ءاكحاو ةعبافام نيد ىاعش متفحخ ناو ءلامغلا ٠ نعرد وحانرمخأ لاق ديز

 امص كلذلاةنمركذ ةأآ راو لحرلا كلذ روءاملال؛تورخ 71 لاقو تا لا ىلا كلذ

 اههنإ ناقع مطل ناو عد بلا نع طابسأ انث لاقل ضفملانيدجأ انث لاقنيسملا ندم

 الاو ثتهتناناقاهر ءهالاوت

 عسجرت نأ تن أن اذ ليسا مل هل سدل هنأ تءح رن افاجج رض نااهلهأ نمايكحو ل هأ نماكحاوثعبأف
 نإاكلاهلثعسامف لب . رانك لهل امماهاهأ نماك>ثعدتو هدأ نماك> ثعبياف هتقاشو
 ناحو رلاامهتعم :مهضعبلاقنام نامه جو ف كرام نبك ك1 نم نيمكعل ءلاز وح ىذلاامو

 ليكووأ هنامهالكو امالامه رض ىايشالمعت نآامهل ساوام مب رظناابامهانااهّتمليكوتد

 هيقامهانكو زو <امفةأرملاو ل-رلا نماههاكو نم هنامهالكواع تالمعبقهنلااعاميتمدحاو لك
 ةيلءنبا انث لاق مهارانببوةعب ٠ٌماع كلذلاةنمركذ كلذ فامهنملكو نم 1 وثدأ
 دحاو لكم عم هسنعدللا ىضر ىلع ىلا قاةشا مهيب هنأ ساو 1ك اد عدن نع بول أ نع
 اعمحت نآس 1 ًارنااهلهأ ن .اك>و هل د نماك>او عب اهنعمتلا ىذ ر ىلع لاهو سانلا ع نماّتف امهنم

 امالحرلالاقف لو هبق ىلءاسعهللاناقكب تدضرةارملات تلاقاقرغت ناار غت نأ ا: :ًارناو اعمجت نأ

 دهام انئ'امع هيدرقأ ىذلا لثعر قت ىتساقنتالقاوتد ذكمنعهللاى ذر ىلع لاةفالفةقرغلا
 هللا ىدرالع نأ دمشن ء نوعن هتادءعو تاس نب ماسه انت لاودب رب ان لاق ئىنوم 'نءا

 اوثعبي نأ نع هللا ذرى عامها سانلا نم ما ام هنءدحاو لك عمو هن اصاول حر هأن أ هذع

 ناب ردتأ «بنءهنلائضرىلءامهالاق ناكسملا «فانداملفارظنلاهاهأ نءاكدو هلهأن م اكح

 تااقفهشر د ىف ماسه لافاّمتعجاعمحت تاغ ارناواةةرفاقرغت نأ ابار ناكل كلام

 ل-:هىضرت ىت-هللاو تيذك ىلعلاةالفةقرغلاامأ للا لاّقف ىلءوىل هللا باعت تيدر ةآرملا

 انئامع هيتيضزام لع ىضرت ىت-حربت الهئلاو تبزكسح ثدى نوءنالاقو هيتنضرام
 هدممع نعنب ريس ننأ نع ماهو رو صنمانرب_ألاق مه انت لاقنيسحلا ام" لاو ماعلا

 اذث لاه لضفملا ني دس انث لاه نيسحلا نب دم نكاد .لثمرك" ذف هنعهللائئضرامل ءت دهم لاف

 هلهأ نماكح ثعبرافهتفاشو عج نأ !تناقاهم رضر عضل | ىفاه رعهاذالاقىدسلا ن ءط ابسأ

 تاو تسانسو متجر لا صن اق ى لأ كل_تلودقاهمكحل ةأرملا لوقت اهلهأ ن م اك-ثعنتو

 كلذ عفرب نأ ه صان ءايشالا نما يسش ثهركوأ | ةهعن : دب رتتناكن اهم ايهريس و انقرغت هن تقرذ

 هللوةب هريع وهم هلو هدأ اند كح لل_رلاث عم وقال طل ادب رتالا !ءريتتوا مسعر والا

 اهزوثنلاك للعالم: كلذ ناك نارعمولا 5 كلذ مذ اوهّضُع طغمت تناك تاوزو ثنلا تك ريفاهماغ كلذ قولا د تحت تناك 10

 نول رضاو هلوذ كلذو بر ضل حاببش

 هناىو را برمذلا لرب ىلوالاو
 اوبر :اللاق مس وهيلع هللا ىل ص
 لست الوعولار عءافهللا ءاضأ
 ءاسنلا نرب زلاعف رو هءلعهللا

 صخر ف نر ث>!ىأ نه>او أ ىلع

 هنئالوسر ل اب فاطاف نبرضف
 ريثكحءءاس مس وهيل ع هللا ىلص

 هنلالوسرلاةذ نه>ا اوزأثو سا
 دم لاب فاط دّعل لسو هيل هللا ىلص

 نودحا اوزأ ن 0 ريثك ءاسن

 نذلاناءانعمو راي كل وأ سا

 لن ءاريخاوسيلمهجاو زأ اول مذ
 النأ بجو اهب رض اذاو اوب رض
 تاوذثماا الهلا ىلا .ضفمنوك

 ى هيىلاونال اهثدب ىلعاقرغ توك
 هنال هحولا قو دوحاو عدوم

 نودزوكحب ناو نس ىلا عمج

 هنال نرسع نود لو نيعبرالا

 نمو هنمؤذبعلا برش ىف لماك د ح
 اصعلاب الو طابسلاب ب رضلا ىربال
 اذ_هق رم ىل.ضذتلاف لابو
 بلاط ىنأن ىلعلاق اذهلو بابلا
 لسسالف.تهتناناف هناسلءاهظعي
 نافاهعصضم رعد ثد آناف اهملع ل

 برضا ظعتت مل نافاهيرضثبأ
 اذهنورخآ لاقونيمك-لاثغب
 زودنلا فوح دنع عض بدترتلا
 سارالف ز ونلا ققحت دس:ءاماف
 يغلانعىور و لكلا نيب عد لاي
 كتوم قلع ملسو يلع 0 ل
 الف عكنعط أ ناف كل هأ هارب ثدح

 جبوتلاو ىذالا,اليدس نيماعاوخبت
 نكيمل ناك نهنم ناك اماواعجاو
 ال اريبك ةهجلارال اءلعناك هنبانا
 هترد5تااولعاو هو رذحاف ةثحلاب
 ىلع مكر دقن مظعأ يلع

 ايأنا ىور مئافرأو مجاوزأ
 طوسلابى رف هلع نمردو ًاهللدوعسماأ |هيحاصفق لس وهيل ع هلا ىل_ههننالوسر هب رمصبف هلمالغب رذيلهط مهن عنو ىراصتإلا دوعسم



53 5 / 7 

 0 ا ا وا ااه مآ نا اوت رساهملات رظن ) 7 90 ناْأمماءاسنلاريحخ اسوم .لع هنبا ىلص ىنلا
 ديم2ت2522252415ُلس5ُاسيئ2هة52939ز9ب95ل 22 بجبب بيم ك0:0:00000:000900:[01111771710:010190101:1:1:1:1:0:0:000:0:0:0:0:0:0ج009#

 هللا طفحام هلوفققامو 5 د الا

 ىأ فوذ#< دئاعلاو ةلوصوم

 نمملع ىأ نها هّنباهلغغحىذلاب
 هاباقمفيوزلاوق-نظذكنا

 نهجاوزأىلعنوةوقح هنن فام
 هلوق فن همذ لدعلاب مه ثرح
 ميرمسأ وأ فو رع كاسماف

 ىرك هللا ظفحامع هلوعذ ناس>أي

 اذهىأ ل نباذه مهلوق ىركخ

 ىنعملاو ةء ردصموأ لاذ هلباقميف
 هليا طمع ' بنغلل تاظفاح نما

 مدن يل ارمسدتم ال نمماق نهانا

 نهظفحاموأهتاقيفوتبالام غلا
 ىلع معلا باوثلا نهدع و نيد

 هنا وادب كل باح ىنث لاق نيسحلا انث لاقمسساقلا انشط هوحنو كاوسلا

 انئدص رثؤمريس غلوب حريمريغاب رض نول رضاو م-جاضملاىفالا ءاسنلااو رعت الس قهيلع

 ا 0و ندول رضاو ءاط عع نعرباح نعى بارع ما نعفأ انث لاو عيكونبا

 نب دم ل ا ول ركع نءرشن نبى م لاق لزاما نم ارح لاق نامح امش لاف ىبثملا

 ىف تامقٌ نا لاق ع نول رضاوىدسلان ءطابسأ ان لاق لضغمزيدجأ انث لاق نيسحلا

 نعةدمعن ىدوم نعفأ 3 لاف عدكونبا انثرص حر يمريغاب رمضامم ريضالاو ناربلا

 لاق ىنثملا نتدح حرب هريغاب رضا مرمض عزفت ناف عزفت نأ تي اراماهعمدمرعهت لاق عك نب دمت

 0 حريمريغاب رضلاقن هول رمد او نسال نع نسأول نع مشط انث لاقنوعزب ورع انث

 نسهلا نعى -ر نع دمعسن تر اولادبءانرعسن ألاف كرابملا نبا ث لاق ن امد انت لاه ىبثملا

 (اليدس نيماعا اوغدالف -نعط ناف) هلو له دان ىقلوقلا ُُق رب "و هريسغ رب هرياسغأب رضلاق

 نهانا ظعودنع نهز وشن نوفا ى اللا ٌؤاسن سانا !اهبأ -معط أ تاق هؤانث لح كل ذب بهن

 مكتعاط ن 00 ا لا ع جاشلا قنهورج -عن الو

 الامىلا الس ساو سولت الو نوهو دركمو نهاذ ااه ب رطاونلطتالف نولع بح اولاىلا نئفو كلذدذئع

 تناك كااعتي ىهونهاد>ال مدح لوةب نأ كلذو للعلاب نهلا ءأد نهنادبأن موكل لحب
 اوغبتالفكسذعط أن افلاج ر ال لاعت هللالاةفاهيْذو ١ وأ كلذ ىلءاهم رمذءف ةضغسىل نأ أو امك

 كلذناف مكتب ند هوقاكت :الونملعاو حالف مل نوضغب ى_ عك نعطأ ناذ ى المس نوملع

 لد ءاعلالوق نما اويلطتالوارب مالو :الهإوذ عمو« اعز هوذواو نذول مصدق نبيذ دبأب سل

 توا اةقصفرعاش )الوقهنمواهتسْملا اذا ةهلاؤلا ثدعب

 ديددلا باذعلا هدعوأو ةنامالا

 هللا ظةكاع أرق نموةناءملنا ىلع

 ىأ 01 اضاف بضخلاب

 هسئاَما وهلا قدح امدح ىذإ 'مالاب

 ةععشلاو نص لاو فمعتلاو هو

 وأ مسهلةيصنلاو لاجرلا ىلع
 نوهظفح تلسنا ىأ هن ردهم

 ادعومس ...ًاهتدعاودق كناك * هند>و ىت-هنغبت امولاغب

 ىنالا انثمع كلذلانءركذ ليواتلالهأ لاق كلذىفاناةاموكب وهبلطتاموٌكبلط ىنعع

 هلو ىف سامع غن نع ةحطط ىلأ نب ىلع نعل اص نم ةد واعم ىث لاف لاص نس هتئاد ع انث لاق

 لاق دج نا انئدرص يلاعلا اهباع عسا ةكعاط ًالذالافالسس نوملعا اوبن الف مك-نعط أ ناف

 لي سيل هتعاط اذا لاق سامع نأ نع عى لأن عهللا دس. بع نب نسل نعرت رح امك

 اوغبتالف هلوقي رحب اانريخأ لاق قا ازرلا لم ءانرمخأ لاق ىك< نب نسملا شرع هتعحاضاذا

 تتاتالاق مكدنعط اناف هلوق ف ىرونلا لاقلاقق از رلا دب ءانرجخ أل اقو للعلا لاقال_,نسنوماع

 تاعفاذا لاق نام سس نعىلعي انث لاققدعا انث لاق ىلا مدص هضغبن ىهو شارغلا

 فأن اع نع لءشانث لاق ةغيذحو ًاانث لاق ىنثلا ايثهعاهيديف سبلاهلةنالءبتنااه اك, الكاذ

 0 المسس نولعاوغب الف وكنعطأ |تافل اوعي هللانافهتع-اضفهتعاط آتنالاقده اهم نع نا

 نافلوة: اليبس نمل ءاوغيتالف ذغط نا ةدانق ن علادعتس اذ لاقديز ارب 4 لا ذاعم م ” مدس

 لوقي (ارييك اءلعتاك هللاناز ىلاعت هلوةلد وان ىلوقلا و لالا سلع غبتالف كتعاطأ

 نموكلهنلا نومزلأ اعف مكنعط ًاذاكجا زا ىلع سائلا اهيا وغ.تالفئثلك ىلءولعوذ هللانا

 نمووك<.ضمربك أ او نيملع مننم ىلعأ اوئم لك نمو عكنم ىلعأ أهّنلا تاق نهي دب العكد دب اواعلال دس قدح
 تاعبطم مل نهوالببس نهماءاوغبتو نهوملظ:نأ هللا اوةناف هتضبقوهدب ىف ثنو دلك

 قلوقلا 0 ئثلكنمد ١ مي ذمربك أو: ئث لكن مو مكن مىلعأو ه ىذإ مك رمك-:*نولرصتنيف
 قفوناحالدااديرب نااهاهأ ن٠ اك-و هإهأ نماكح اوثعباف ام غب ؛ىاةشمفخت او ) هلوذ ىلد وان

 كلذواه نيب قاعش سانلا | بأ متل« ناواه تب قاةش مغ ناو هؤانث ل-> هلوقب نع (اهضيم هلي

 ءاداابك رثو ز ومنلافةأر 16 نمامافرومالا نههيلع ق سنام هنا.” اوهو ؛.اصام ممدداو لك ةقاشم

 الولاة رملا ناقد صاو ا وهنيادود#>

 دوت و هنلاف لك: ةداعر لواحت اها

 تءاطأ املالاو هصاوأ ظذ- ىف

 نوذرعت نوفا فالالاو لاّعف

 فالخلاب ميرا عفرتل او ناصع

 زل همهو عمت را ئشلا ردن نم

 ناوهو ن هو ءفةعغترملا ضرالل
 اعحْهل.!عىلناف هلا قنا لوقي
 تاىمعاو هلع نأ اسمع ىحراو

 كلذوحنو ضرف َكي_ءلعىنعاط
 ىف ىأ ع-جاضملا ىف نهو رعداو

 فعللا تح نو ولحخادنالىادقار ا

 ىف هرط اهملوب نا اوهل-هقو

 ىأ عجاشلا ف لبقد عوهذملا

 نهود ام الىأ !اهمذ نيد ٠ ىلا ن مود

 5 ,٠ مهم!اىفادروه ذا ن الث ىل -مالكبل هرعت فدي زالن أبني نكيلواهمزلك نم عاننمالا تارع-ما نعذ فو
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 اهحب رستوأ فورعملاب اهححصا سماهكرتفوزلا نءاماواهجو زلهتلااهمزلأ ىذا ااهملع هنا قح
 قام همحاصلا اههتمدحاو لك ىأ اذاانالقنالف فاش لئاغلالوق نمردصمقاقشلاو نا سحاب

 لاق نيسحلا ئيدمم [انثص

 ام ردنا لافاهبس قاقش مة ناو هلوقىفىد كلا نع طامسأ انث لاق لضفملا/دجأ انث

 لاقأك امسانوك,دةنيبلا نالنيبلاىلا قاعْدلا فضأ اماوهنداعلوةب هتفاشو عجزت نأث باق

 نافاهلهأ نماك>و هلهأ نماك>اوءعباف هلوقامأو كلذ رقنمةءارقف كنس :عطق:ذماهؤانث لح
 روماملا.هضغبل لاف ني مكل اهثعبب روماملا نمت ."الاهذ م نيمطاخنلا ىفاو غانا لب والا لهأ

 نهرا انث لاقراش ندمت انثدع كلذلاةنمركذ ا ا ااخ

 الاو ثبتنا نافاهر ءهالاو تبتنانافاهلفعنةغلت 1 ىف لاق هن هنأر يسبح نب د يعس نعبولأ ان لاف

 محلا ل اوةفاواهأ نم اكو هإ-هأ نم اك ثعببف ناطا سل ىلااهعأ عذ رالاو توهتن |تافا هج رض

 هدر ملاظلا ناكام_ميافاذكهيلعغت ءإ#هأ أنمىذلا مح +ا1لوقي واذك ام لعفب اهلهأ نمىذلا

 انث لاق بلاط نأ نب ى حي ارددص عاخ نأ سحأ ارش :انتناك ناوهيدبةوةذمنأو تاطللا

 لاقاهلهأ نم اكن له أ رم اكحاو ةعبافام نيد ىاعش متفحخ ناو لامعملا نعريب و -انريخأل اق ديزي

 اننص كلذلاةنمركذ ةآ راو لحل كلَ روءاملالبنورخ 1 لاقو تاطلسأاىلا كلذَلَ
 الب نا طخ او يد علا ءطايسأ انك لاق ل_ضغملا ني دجأ انث لاق نيسملا نيد

 عجرت نأ تب أن اف لييسا ل هل س ءلهنافتعجر نافاهب رض نااهلهأ نم 1 له نماكحاو عاف

 نإكملاهلثعببامف ليواتلا له ف لتامئاهاهأ نءاك-ثعدتو هدأ نماك>ثعبياف هتقاشو
 ثاحو زلامهثعبي مهضعلاقفام نيبامهث يجو وام ندب كك ل ١نم نيمكعلل زو< ىذااامو

 لم ووآ هنامهالكو امالاامه سم ىفامشال هعبب ناامهل ساوام مد راظناابامهانااههنم ليكوتد

 ه.قامهانكو نزو < امفةأرملاو ل-رلا نماههاكو نم هنامهالكواع تالمعتقهنلااعاميتمدحاو لك

 ةيلءنبا انث لاقممهاران,بوةعب ماع كلذلاةنمركذ كلذ فامهنملكو نم ليكوتوأ
 دحاو لكم هنعهللا ىضر ىلع ىلا قاةشامهنيبهن ص او لجرعاج لاق ة دلع نعد نع بول نع
 اعمح ناس: ًارنااهلهأ ن.اكحو هل نماكحاو *ءر اهنعهللا ىضر ىلع لا.ةف سانلاع نم ماف امهنم

 امآلحرلا لاقف ىلو همف ىلءاعهللاناثكي تدضرة أرملاتلافاقرغتنااقرغتنأ ا: :ًارناو اعمكت نأ

 دهام اسئاط هيدرقأ ىذلا لثعرقت ىتسماقنتالهتاوتدذكمنعهتلاىذر ىلع لا ةذالفةقرغلا

 5 ةوادعز وك دق كلذواقاةشوتقاشم «ةاّشد وهفرومالا نمهءلع

 هللا ىذا لعن دم نع توعن هللاديعو ناس نب ماسه 1 لاودب 7 ا لاق ىدوم 'نبا

 اودعس كا اه نع هللا ىىذر ىلءامه هاف سال نه مام أم. ممدحاو لك عمو كي د !سصاو لل-ر 57 |١همع

 ناب ردنأ ه«فنعهللائضرىلءامهالاق ناك 1 هك ا داملفارظنلا هاه ند اكو هله ند ع

 تلاقفهثيد_>ىفماشه لافامتعجاعمكت نأاقد ا رناواسةقرفاقرغت نأاهبأر ناكل كلام
 ل-ةهىضرت ىت-هللاو ثيذك ىلعلاةنالفةقرغلاامأ للا اقف ىلءوىلهنلا باك تدذر ةآرملا

 انئرص هيتنضزام لع ىض ر ىدح ربت الهليا رتيزكحش دك اوع تب ١لاق بو هبينض رام

 ةديسع نعزي ريس [نعماشهو ر وصنمانرعتأل اقمشه انث لاقنيسملا انت لاف مساقلا
 انث لاه لضفملا ني دج .انث لاق نيسحلا نن دم ندع هلثمركذ ف هنعهللائضرابا ءتدهشلاف
 هلهأ نماكح ثعبرلفهتفاشو عج نأ أتبافاهب رضر عصخاافاهرشاذالاقىدسلان ع امسأ

 تاو ثعح 0 رأت ا ىئت صان اف ىسأ كلتا كلودقاهمك1ةأ ارال وع وعل ”اهلهأ م اكح ثعتت و

 كلذ عقرب نأ لمان وءاشالا نما مسش تهركوأ | ههعن ذب رتتناكن ااهصايهريسخو ان ةرغ ع تقرف

 هلوقي هريخ وهرمأ ه.لون هلدأ ن ءاكح ل_ترلا ثعبب و قالطلادب رثالا هنأ هرمذتو عج ريوامجتع 8

 اه ثن لاك ىلعالبلذ كلذ ناك-ذ نارعمهلا 5 كلذ عقفاومشغبت تناك تاوؤوشنلاتكشفامماغ كلذ قشجوؤلا بحت تناك ناق ٠
 نهونرضاو هلوق كلذو بر ضل حابيش

 هنائىو را نرمذتلا ؛لرتىلوالاو

 وب 2 :اللاق مس وهيلع هللا ىل ص
 لمت الوسرلار عءاؤهللا اا

 ءاسنلا رب زلاّعن م هءلعهليا

 ص*ر ف نأر ثحاى ؟نه-اوزأ ىلع

 هنلالوسر ل" ابفاطافنمبرضف
 ريثكح ءاسأ مس وهيا ع هللا ىلص

 هلبال 3 رلاةننهحاوزأت و دهسا
 دج لاب فاط دّعل لسوهيلعهللا ىٍس

 نو>-اوزأ د ريثك ءاسن

 نيذلا ناءانعموكرايةيكئلوأ وأسل

 0 مهحاوزأ اول رمد
 النأ بجو اهم رض اذاو او رضا
 تاوةتماا لالهلا ىلاامضفمن روك

 ى هيىلاونال اهدي ىلعاقرغ توك
 هنال هحولا قو دداو 0

 نودزوكحت ناو ن ساحل عمجت
 هنال نيرشع نود لبقو نيعبرالا
 نم مهنمؤذبعا برش ىف لماك دح
 اصعلاب الو طايسلاب ب رضلا ىربال
 اذه عر -دكلا لابو
 كلاط بن ىعْلاق اذهلو بايلا

 لسالف.تبتناناف هناسلباهلغع
 نافاهعضم رعد ثنأ ناف اهماع هل
 برضااب ظعتن مل نافاهيرضتمأ
 اذهنورخآ لاقون يمك اثغب
 زوشنلا فوح دنع عض تترتلا

 سارالذ زودنلا قةع دءاماف

 ىخاانعىور ولك لانيب عد اي
 ُكنوم قلع سو هيلع 3 0
 الف مكنعط أ نافكإ هأ هارب ثدح

 جب والاوائدالاالينس نيدعاوخن#
 نكي م ناك نمنم ناك اماولعجاو
 ال اريبك ةهحلا,ال اياعناك هننانا
 هتردتااوللءاو هورذحاف ةثحلاب

 قب مكر دقن مظعأ يلع
 1 سس سس سس سس سس هس سس سس ب ايآتا ىور مكتافراو مجاوزأ

 طوسلابى رف هءلع ل نمردق ًاهلادوعسمابأ هبحاصف سو ءيلع دنيا ل صهللا لوسر ةيرمصبف هل مالغب رض ل هط ع 0 ىراعت الا دوعسم



 هناطلسءات اكو هوأع ع ةهئاةءفو مالغاا قدعأو

 ا ةنوةيطنامالا 35 ال

 نرد الن واعلف مكتب ن هوغلك 5

1 0 

 ةلرأ متلفرأ را كم

 وأ د او

 ّ 005 عذد ْنَع نتسعض نا نها

 هللافوكنم فاصتنالا نع بزعو
 من« نول ف هتني رهاقرداق ىلاعت

 ك احنلالابرضلادعب رسب هنانيبمت
 ىا سامع ئءالاق متع ناولاّعف

 روشنلا ىلع اهرارصال كلذو لع

 نارعهلاو اءولااهيفرثؤد مل ثح
 جاجزلاهبيلءضرتءاو برضلاو

 ةحاسالف اعطق فاعلا لعاذا هنأب

 قاَعْشلا نا, ب حو نيمكلا ىلا

 ملعنالاثاالا مولعم
 نيمكملا ىلا ة>ا1اؤ اهنموأ هذم

 ةلازا دارملالوعنوأ ىبعملا اذهل

 ناقش ىعمولامغتسالا ف ىاقلا

 بتاعشلا فيضافامهتن اهاعشامهنس

 وهو عاستنالا ليدس ىلع فرظلاىلا

 وأ هب لوعفملا رج فرطظلا ءارجا
 هواه لف ماها سم نيبلا:لعج ىلع
 اههيلع لدي نيوز يعشلاو مئاص
 لارلار كس ذوأ مالكرلا قاسم
 : الجر هلهأ نماكح او ثعبان ءاسنلاو

 نمدوصقملا ىلا ىدة هيو امه

 غولبلاو لقعلا نمهيفدالو ثعبلا
 نأ بحس و .مالسالاو ةب رخلاو
 نالامسهله] نم تاكملا ن روكي

 امهلاوح نط اوس فرعا براالا

 | نيجوزلا سوغن اميبلا نكسنو
 امه ر امد ىام امسهأل ناز رس.ذ

 ةبعصلاةداراوضغبلاو بحلا نم

 نب مالا نم لكن ابح .وموةفرغلاو

 امهد- أف < ملاءم>ااذاو امهتبغرةيفاموامه دذءامناف ةرع.ةةارماب ةأرا اوك -ولحرلاب لج رلا ممول نا ىتْشو

 دبل دل اود او

 يوكل قا عا جال ةعلاب با مثئاف كلغ بوتف هنوضغت 44

 اهنم ىلذحت كلاقالا وةمفنلا قاهدا] ر وتل ًاسااهاطع؟اهقلطت نأدب رالوأاهد 7 ناك نا هداج
 امام مخمدداو لكربمف نايم م مساء انف اوقلط ءاش ناف م هل لو: فاوقلط واهلا

 اًهلط نازئاح وهذ ئش ىلع ن[كلل!قذتاناف هيحاصادب ب رب اماه تمدح ولك ده وهيحاصلدب رب

 نافاه بهي قفوباالصا اديرب نااهلهأ نماكحو هله نملكحاوثعباف هللا لودوهخ اكسس تاو

 ثعب ىذلانا نور لاقواكح ثعس ىتءاسم رقي الهنا ثعيد نأ لجرلا ىنأو كح ةأرملا تدعي
 بحاولا ىلءامهلمل اممم مولا نم رو ؟رغناطلسلا اوه نيدك ا
 انث لافراش. نيد شاع كلذلاف نمركذ امهتس قب رغتلا الدب اص لب 2 ا ولكل
 احيصيل ناكل اثعبباغ القلم. ةداتتلوت |وةوهو نسا ن عهدا نعدمعس اذث لاقىلعالادبع

 امهتيب عش متفحن ناو ىنعب ِكلذاك-لع مواهب دب ىف تسدلؤ 5 ف رغلااماوهملظب ملاظلا ىلع ادهش و

 |[ لاف عد ررندب رب امث لاق ذاعم نب رمش 0 ده اهلهأ نماكحو هإ-هأن ءاك-اوثعباو

 ثعيباماي الااهاهأ نماكحو هل بهأ نماكحاوثعباف ام عيب ناقش مع ناو هلوق ه داق نع دعس

 كلذ ناكلعالوتن رذاميدياب سل ريملاع ملالكلا يلعاده_ئاملص؛ نأ امها ءنافاحلصل نإكملا
 دعس, سبأ نعدها ين ءعيجض أ نان ليش ا لاقةغد لد ولأ امد لاه ىئثملا سدو

 زئاجوهنْئ دن ٠ن اكسل حافاهلهأ نماكحو هلهأ نماكحاوثعبا لاق نيمكسحلا نع تلاس لاق
 ءأرملا حو وزلإب ,لجرلا موا لاقا مهيب هللا قون احال_صاادي رب ناىلا.عتو كرامت هللالوشد

 هم- اصامهنمدحاو لك يد صاذاق كل سفن ىفامىبةدصأ هبحاصل امم م مدح اولك لوقيف ةأرملاب
 ٌكيس.حاص كل لاه يذلا نقد صل اقاثت مه. اص ىلءاهس مدح اولك 6 ل اوناكدملا مهجا

 0 ضاق حال_صالاادارأ ارانيس>ح لاذذ ىحانصيللاق ىذلاك ن:ةدصالو

 || هنلعا.تافامهتمزشا.ااورلاظلا نمللذ دن ءنافرع فدل اهبحاص هب ىضف ام ىلع امهم دجاو لك علطا
 هيف هّنلا عيطت و قالا ىلا رت ىت-كييلعق فنالةيصاعلا ةملاظلا ت'الاقةأرملا ناك تاق هيلعاكسف
 قيلياىلا ع رواها ءقغنتىت-اتيباهل ل دالراضملالاظا !تن الاف لاظا اوهىلح رلاناكن او
 اهنا ط لام ةرهد اهلاماهتمذ !ةيسصصاعلاةملاظلاى هب تناك ناو ليجعلاو
 قغناو هلا رمااعاهكسمأ اهكسم)ناف ئداهل امن نم هلل اواهقلطاهل راضملااهمل اءىبسملا ملاظلا

 ىطرقلا بعك نيدجت نعةديبعنب ىمومنع يآ انث لاق عسكونبا امص اهيلا نسحاواهملع
 لوةءفاهلهأ نمايكحو ءإهُز نم اك نيمكلاثعبب «فع هللا ىضر بلاط يأ نب ىلع ناك لاق

 تءزنناثد ًارفالوعيفلافاذكواذك اهنم معن لوقف كنتو رنم معن امنالفأب اهله !نم ميدل ْ

 لاقاذافاهتوسكوانهتقغن ىف كنلع قك<ىذاا,اهرش اغمواهيفدتلا مشن أ لهيبحامىلاهركتامت
 امهنيب عج معن تلافيتاف كلذ لثمل اوقتف نالذْك حو زنمنيهقنتامةنالفاي ره نموك-ها لاق ١

 انريحبآ لاف ىح نب نسحلا انمرص فرغب اههبوهللا عم ءامهب ناك ك1 :ءهزيأ ىضرىلعلاةولاق

 ةقرغلايف ناكحيالو عاسةجالاىف ا را ١

 هلوق.شابع نان عمسد أ ع نغىأ' ىنث. لاقىع ىث لاقى ى:. لاودعس نيد.

 ضان نيا وعل نااهو زافاهستو زك عز قت ع ملا ًارملاى هو 0

 لوقن ولم ربغي كتيب فننذ“ الواب فكل هنب ارب الهتلاواهجو زل لوقت امدعب وهو كلذ. نإكملا
 ةالصص لمين الوتبانج نم نال .نغ أ الهقاواهجوزلت را لوشن ى-اعل الزي الناطلسلا

 هلوقىفدي رئي لاق لاق تهون اانريخ أ لاق سأولا مرح أ ًرملا عامنا ناطلسلا لوي كاذدنعف
 | اذه تبلغنافاوعصغ ماهر هاف تيلغو تب نافاهلظ عب لاقن هوظعف نهز ومن نونا فاللاو

 |[ تدا اراواضنأ اذ_هتبلغنافاهلهأ ن ماكو هلهأ نماكح ثعباضتأ | اذه تباغنافاهم رضافاضأ

 هريغ



 انام
 يوي
 الل

 الاقي وزلاةسيحان نم ملظلاابأرتائش ةقرغلا نم نيهكس ادد سبل لقي ناك ىبأ اهو ريغ

 ناف عزت اةملاط تن ؟اهلالاق لا طاهار ناو ناطاس | اىلا كلذاعذر ىلأن اف عا !ملاطنالفايتنأ

 نيمككلاثعببامنال نورخ م م نيمك_1 ىلا سم دل ناطملباا لاك لذاعفر نأ

 لاق ىجثملا ئعدص رص كلذلات نمرك ذقد رغتلاو علا فنيجو لا ىلع ا يل قلو لا

 امنوا تخ ناو اوت سابحئبا !نعتمحلط ىلأ نب ىلع نعي واعمىنث لاه حياض نيمهادبع انك

 نأ هناحسهنلامافا منيب ىذا ادشانتاذاةأرملاو لجرلا اذهفاهلهأ نماكحو هإدأ نماكحاوثعباف
 وه ل_->رلا ناك نافءىسلا هيأ تارظن. فةأرملا لهأ نم هلثمو لحرلا لهأ نما اصالسراوثعم

 اهوعنمواهحوز لءاهورمصق ةئيسملا ىهذارملات ناك ناوةةغنلا ىلعهورمصة وهنأ صاءنعاو عع ىسملا

 نيحوزلا د ىدر ذعمج نأانأر نافرتاجامهصافاعم < دأ اقر ةب نأ ىلءامهبأر عمتجا نا ةقفنلا

 هلوقكلذو ىضارلا هراكلا ثربالوهركىذلا ثري ىضرىذلانافامهد أت اممثرخ 5 ةالاكلذهركو

 نأ نيري سند #نءفوع ل حو رانثلاقراشب نا.( صامت هللا قفولاالصا دير ربنا

 اهاهأ نمإكحو هلدأ نماكح اوثعباف كلذاب ١ ًاراذاناعمج وتافرف را هلهأ ن م منا دياهأ 7 هيكل

 نم دمءس تا اس لاف ة هنن ' ورع نعةيعش اذ لاق رفع-ثء دمحم انث لاه ىتاملا ندي مب دج

 ىذالا ءاسىذأا ىلع نالبقي لاق قاف ثلا مم ىنعأ اغا تاقف كاذذا هلوأ ل لاقف نيمكلا نعريبح
 ديطادبع انام زئاس وهفئث نماكحاة(كحالاو لعفنافرخ الا ىلءالبقأ الاو لعق ناقهدنعنم |||

 لاق اهاهأ نماكحو هله نماكحاو ةعب اذ هل اودف صاع نع لمعم#ا ن عذب ايزي نب رججشلاب ري أ لاقنانب نما

 مهاربا نعدوادنعدريسغمن 0 ان لاقديجن ا انيدص لاو عمو اكمل نيشان

 ةقيلطتاف رذناو زرئاج وهف نيت ةءلطتوأ تاقيلطت تالثباه_متيدافرف نازئاع وهذ نماك-انلاق

 ي دح تاس وهف ن ءاعنمو ناو زئاج وهذامطل بأ نافزئاس وهذ هلام نماذج هيلدا ناو زئاحوهف

 ناو هلوذ ىفمهاربا نعةريغملان ءرنعدوأ انث لاه كرام ا ساايربدنأ لاه نام- انث 5 لاق ىثملا

 اههماعزناج وهف ْئشنء ناكسملا عنصاملاقاهلهأ نم محو هلهأ نماكح او ثعب اهام يب قاقش متن
 :زاموهف'ى”نماعتصامو زئاجوهفلعج لعاهقلطو أ ةدحاواقلط تاواميدطزئاج وهنانالث اعاط نا

 ندم ىنأ نءريكف أ نبى حين ءرمعمانر يشأ لاه فاز رلادبعانرمحتأ لاق بحي نب نسحلا اًنمدع

 نينبحلا 0 لاقماقلا انئارص اعج اعمح نأ ءاش ناواقرف نايكسحلااءاشن الاف نجرلا دمع

 لاعفم رسل اوجد افاهحوز رىلعدْرْسل ر : ةأرما نأ ىيعشلا نعني _صح نع مده ىلا لاه. :

 ك'ذهركدفام نباقرغي نأ انأرف امهر ىف ناك كار ظنفاهلهأ نماكحو هلهأ نماك>اوثعب اي رش.
 قازرلادبءانربدخأ لاف ى كي نب نسحلا ايثص امهل وةزاحأو مويلا ناك مذ رشلاّشف لجرلا

 لاق نيمكحتن واعموانأ | تثعيلاق سابع !ن ءدلان نب 'ةمركع نع سوإط نب !نعر معماري لاف

 تااشأ 1 رناوامتعج اعمدت نأ ] ًارناامهالاق د اههثعبام هنعهللا ىو ْىَد طرتامءنأ ىنغاب زمعم

 لاقي رح نبا 1 لاح اع نمور انث لاققعهما انث لاه ىثملا ٠ منرص ايققرفاقر

 ناممءتءاف مالك اهني ناكسف ةبتعتنناةمطاف جو لل لي اا ْى

 تنكامتي واعملاةفام ندب نةرفالسامعنب !لاقفثي واعمو سايعنب !لسراف كلذترك ذذ

 5 لاف بلاط ىبأ نبى و احنطسصارقوام_هاناه فانمب بيع ىن نم نيش نيب ىرفالا |

 انما واول وثعتافام نيب قاقش مهن ناو لوقف كلامْضلا نعربد وجانربخ ل افدي ري
 لع ناطلسلا ىلا اءزانتوةأرملاو ل-رلا ًارادن اذا كلِذو نيدسهاشوامملعنيل د سعت ان وكلا اهلهأ

 نءناراغني واعيجامملع نيم .«أتانوكيةأ ارا لهأ نم اكحو لجرلا لهأ نماكح نيمكحامهملع
 نسكت * وهلا ق نأ اواهجو زةعاط ىلءترم أ ةأر م ! لب نم مالا ناكن افداسغلانوكي امرأ

 نال وةىذاشلله.فاوفعبأف هلوقد 5 ءط لا ) هز ماك ةهج نمنانلوموأ نيجوزلاةهجّنم نآليكو ناثوغبملاع لعام رشختيلا نوع
 06920 سس ا اسمر

 للحج ًاوةغن ولأ لاق هرواموككأ

 جوزلا قحعضيلاتالناليكو اههنأ
 نادبشرامهوةحو رلاق> لاملاو

 قو مح ناف هلوق ف راطخلاو

 ىرح هنال :#مالا ىمللاصلا وثعبأف
 نأدحأ لك-اذ ررضلاعفدىركت

 ثلام لاقهبو اههناثو هن مو»

 امها« لاعتنإل نابل ءومامملا
 هيلعابل عتاىوراسلو نك ا

 ني_توز نمنيمكحثعب مالسلا
 اثير ناكل عكماعام ناب ردن لاف

 ناار رتااعمحت تااعمجت نا

 لكوب لوالا ىل_ءواقرغت نا اهرغت
 الطلاب هلهأ نموهىذلالحرلا
 ةأرااو علخلا ف ضوعلالوبقبو
 قالطل!لومقو ضوعلالذبدرخ الا

 مناه امهاض ريالا امه" هعل ز روحال و

 تامل ىلع اعتب اوايضر
 ىلعو مولا ق-ىفوتسا وهلاظ 1

 د قى ني>وزلا ىدر طرت شوال ىف الا

 احالبس ادي رب نا 0 ثعب

 هحوأ ةاسعن :رآهبق اههتبدللاق فوت

 قذولازي م ملادرب نا ل اوالا

 امىلع اقم . تح نيعكبل ملا نيبهّيلا

 ناحوزل درب نأ اعلا ريسخوه

 قاقسلاب نحو زلاهنئالد ًااحالصا

 نإكملا درب نا ثلاشلا اقافو
 ن نانو هللاعلوب اجالصا

 قذوب اريخناجوزلا درب ناعسارلا
 قغنت ى- نيمححالا 0
 ضرغاا لسمو امه املك
 ةقفاومنابسالا لعح قيفوتلاو
 ريتا ىفالالمعتس الو ٌضرغلإ
 نمئثمتنال هنا هيفو ةعاطلاو

 ىلا عتهللاقفو:ءالا ضارغالا

 اريبخ اىلعناك هّللانا هريستو

 قذوبف
 هنقو هتداراوءلتىضطتقم نيقرتغملا

 نيد عم و نيسغلتخملا نيد

 ا 00 - - : 2 4 2 َ 3-7 : .٠

 ىقالخخالا عماجتلا دهرا 3 هيو اوةموضالا هدام مس ىف دخلا ىلعدعو وقد !قد رطفااخام لواس ىف نيمك_ل و ني-وزالدعو



 ا ب ل ا 000

 انش ندلاولابو نيرو ان ظنوا ااًمدش هب ا, كرش اوهنلا دم نم تاف )4 7( اثشهياوكرش:الوهثلااوذمءاو هلة: ..ملا

 اناسدلا اهمماونسحأو هر لت

 تال_فىلاو نالعب ناسح] لاعب

 نيك اسملاوىتاتءلاو فرقلاى ذب و

 ونآلاق ةرقبلاىف اهريساغت مرو

 هسا لقيا ار ضان ا ىزارلا ركب

 هل-:5 لرب نا هلع آف اخي ناب
 ىبرثعلا ىذ راجلاو هلة تأ هلزاس
 ىذلابنملاراملاوهرو-برقىذلا
 هيلعهّللا ىل ىلا ن ع هراود رعد

 هراحن هايالز م ةئهلا لح ديالإسو

 توب رآ راوخلا ني -اوالآ هنقث اوف

 نيعبرادارأ هنا ىرهزلا نعواراد

 ىبرعلاىذرادلا ليقو فناح لكن م

 بنجلارالاوبسنلابب رةلازالا

 دعبلا ىلع لديسيك رثلاو ب: >الا

 تايم :لاو يتم 0تايناخلا هنمو

 ع "الان ع اهمتملك دعبل

 نعو ةراهطلا نعهدعبل ةنائملا

 لتغيلامدصلاوتءامجلاروضج
 لم بون هانع4 تنال رق نمو
 ىذ دارملاوأ وأ_*:ىبىع قادت
 بحاصلاو فاضملا فذف.بنملا

 اماك بنحب لص>ىذااوهو بنجلاب
 اماو اقصالماراساماو رذسفاةفر

 ىلا ادعافاماوةةرحوأ عت ىاكي رمش

 ريغوأ ردسمىفوأ ساح ىف كبنح

 كيننبثقفتا ةمعص ىدأ نمكلذ

 قملاك لذ ارنا كي اعفهنسو

 ناسحالاىلاةعب :رذدلءكوهاسنتالو
 ةأرسملا بزجلاب بحاصلا لسبقو

 ىلا عي ءلعضتو كعمنوكئاهناف
 ىذلارفاسملا ىلدسلانءاو كينح

 تكا غشا هدلب نعوطقنا
 هنأ بلاط ىنأن ب ىلعنع عكناعأ

 ىلصهناالوسر مالك رخآ ناك

 مناع أت كلمامو سو هيلعفتلا

 لبق نمةءاسالا تناك ناو ناس>اب ب رستو آف ورعمب اسما هربا هان ام ردقباماعقفنب واهتم

 | تاطاسلا امهنمكلذىلب ا ناواهلم: سلو اهمحاهطعا هلل بق لعب م تافاهملا ناسحالاب سأ لحرلا

 بطاخةللانااهله أ 5 ءاكحو هإهأ نماك>-اوثعباف هلوق ىف ناوصلاب لاوقالا ىلوأ و رغعول لاق ب
 صصخي لوامه سى راغ ::]] نيدو ْرلا نيد فا اهلا فود دنعزيمك1 اةثعبب مهمآ اكل ذب نيم سملا

 ريسغات سا كلذفف نيمك 1 اةثعب نأ ىلسءعيمجلا مج دقو ضعب نودمهضعب كلذ. رمالاب

 ىاوغاتثاومسفن ماعم لذ ىفهماق أ نءوأ نيل سملا م هأ سئ اس ىوهىذلاناطاسل اريغو ني-وزلا

 نآىلعلدنةب الاف ةلالدالو ناطاسلاوأ ناو زلا نالذ ىفةثعملاب ر ومأملانمو اطل لاو نيدو زل ا

 ةفلتهمفةمالاو مس وهيل عهللا ىلصةللالوسر نع هب رب ' أ الو ني>و زلا د[ هب صوصخت كإ] ذب مالا

 جل نمد / الا ئماصوصخت نوكي نأ باو هلابك ذىفلا اوقالا ىلوافانةصوام ىلع مالا ناك ذاو

 تاطلسسلا وتاحوزلان روك نأ بح اولاو كلذك كلذ ناك ذا والمأ اا هْثم ص وصخ هنأ ىلع 2 .مخلا

 امهلهام_ ْساغلت + ناك ذا اهاهأ 1ك هلهأ نماك-اوثعباف هلوةدصالاو ب الا امتدت ع

 نأانغ صوان. اه ناكذا لولا نمسحاولافامهعدق هب الارهاط ناكوال مأكل ذي رمالاب نا نعم

 هثعب نمثث عبي اه: ممد>او لكل ناكوامهسهأ فر ظل هل نماك>امهنمدحاو لكتاسوُزلا تالاقب
 ضعببهلكو ناوهملعو هلزناح لكو نمثأذن هليكو تفهبلءديداصل اوهيحا ص ىلعةقاط كلذ ىف ه5 نم

 هلكو ناهي هلكو ام ىلع ازئاح ا. ضام«بيحاص هنهلكو اس ملا هإعفامناك عسيمتلاب هلكونمو

 سياف« لعاع أ هلاع وأهلعو هلاع نيح وْرْلا نمدداو لك لكوم وأهسلعام نود هلا عامهدحأ

 امناوئش امس مماد> اوالكو نارامهدحأ هيدرغن امن ودديلع اعمجاامالاا مسلك نيمكعلل

 امها نك ملاح تاهت انامل ناناطلنسا ادنعامماعاده سلام مولاعلاو رعت ارطنللامهاشعب

 ئءاهمنمادحاوالونيحو زلا مزمن موكا ذريغو ألام دش ا قذاطأ نم لال ذريغ ا شامه ادعت نأ

 مهضعب لاقف كلذ ىف ىلا ة>ئا لبق تةضوام ىلع مالا ناك ذا نيملك- 11! ةمامو لئاف لاق ناك الذ رم

 نب ىدع ندع ىذااهانرك ذىذلاريسإلا ىف مدا صنم لامغأ !لافك لدعلاراغ: لاك ا ىتعم

 لاقووي هل آوق نما ىو 3 !لسسلا ىلءام تب نام 20 نأ ضاقاسالدنعرمب و -نعد ر نعسلاط ىلآ

 سلف ناك نب مالا ىأ ناو زلاامهملا ضوفاماه مدد تا م تكا ماعلا اهمناكلذ ىنغمنورخ1 ُ

 قد مزلامالاو كلذ هيلع موكل ةربالا ل مذ خارالو ةن 43 رغلابا مهني كلا اههتمدداولالوامهل

 ناك نا فورغع كلاسمالاوةّقعنلا» نههتجوزللجرلا ملام مالو هنن مح فرخ < الا ىلءنيحوزلار>ال

 نأ كلذو هريسغالو تاطلس !!الامهريغ سا: لا نمد>الالوامههل كلذ سدلف كِل ذريغ امافاهل ملال اود

 ةأرملاتناك تاو ق> نمهملع اهل بعام ذأ ىلا لدسلا مام اللذة رحال لاظلاوهتاكن ابو لا

 ا : روام ىل_ءاهقالط <. )!لع-وامتمكد دفلادخت] هلهتناحابأ دعذ هيلعةزشانل ااهدو رةملاظلا ىف ه

 ذحخ الو جو زلاىذر رغبة ص اول خرز 5ق رغل اندلع نكي لكل ذك مالا ناك اذاوةرقبلا ةروس

 نيمكل !ثعبناو سايقوأ لظاب ماهلممأ انتا نع ةسالادت اطعأي ؛ اهاضر ريغ ةأ ارملان ملام

 كح نأامهلالو ك!ذءامهاناب ورلا ل كوتنالاةقر ودوران ك2 نأ امهلز والو ن اطلسلا

 هنعهللا ذر بلاط نآنب ىلع لعف نمل .ةءانس د قامت ذ ىلع دية !!ىضرالاةرملان م لامدخاب

 هيلع اره شد مولا نماه#ممملاغااافر عند , وني>وزلا ندا نأامهل نكلو هلوةب نلئاقلاو كلذ

 انعاواغن ؟اهان 0 ذىااهإ علل قنر ةتلاامها سلانلفانعا وام مداهش ىلاامهنممولظملا باّت-انا

 لك اوهيحاص امهنمد-او لك اك ناحوزلاهملا عفترا اذاامهثعب اذان يمك ل |ناطاسلا ثعبد
 لل سارق نفك اهثطمل هنواافدلطمملا رقمك زك ث اذا هنال لطمملا :مامتم ةكادنلع

 رسراساده ٍ ديلا د 2 0 تع لاعب «دسكاب نيلاركذو
 0 ا ب با 1 00 و 0 راثبشم



 ىضفاامف اههنمدحا ولكذ ل ماذا كا[ ذواجونب حاللسمالا لعاشش: ةنيمكل 1 انينهللاَق 0 ةونل و ود

 كلذلاق ن 00-2 لس 9 لا لهأ لاق كلذ ىقانلفامو<: ونحو رلا نيد هرم قرط الث عب نمعنلا

 هنالاقاحالصااديرب نا هل |وةقدها<نع مه. اه ىلآ نعتامغس نعى انث لافراشبئءا انيدص

 نءعءاطعع نعور# نع ءماكح 5 لاقد_جنا تل نا اوذارملاو قولا. ىشل

 امهنينهللا قذون احال_ص اادب رن !نإكمل ا امهلاقامه دهن قذولاحالصا ديرب نا رامدح نم لدعس

 سايع نبا نع ةلط نأ نب ىلسع ن ءتد واعم ىث لاق اص هّئادبع ا لاق ع م نص

 ناوضلاو قدعأل هللا هذول للصم لك كإزتحو تن ل اكل ذوامهن هللا قذولاحالصا ادب رب نا هلوق

 احالصاا ديرب ناىدسل!نع طابسا ان لاف لضفملا نيدجأ انت لاقنيسملا نيد انئدص

 نحتئاسلا ن ءاط عع نءررح ند لاقد. جنا انئدص نيمكتللا كلب نم اهولوهللا ذو

 لاق ى< ن نسملا انخص 'كص امال صا ناكل اديرب نالاقاحالصا اديرب ناريبح نب ددعس

 اههنيبهّنلاقذولاحالصا ادب 1 نادها<# نعمئاهىلأ ن «ىر رنلاايريسخأ لام اززلا دعاني

 لاعذلانعريب وح ان لاقد زب انث لاقبلاط آن بى مدع. نيمكملانيبةْنناَق قذول
 نا) هلوةلب وان قلوقلا ٍْه اعيج لحرلاوةأرملا (هعناذاناكملا امهلاقاخالصاادب درب نا هلوق

 نيدو ْرْلا نيد حا الصان م ناكل ادارأا_ىاملع ناك هملانا هوان لج ىنعي (اريبحخا ملغ ناك هنئا

 00 0 ظفاح ذم ئه اع ىئالامهريغرومأن هدر ١ وكل ذ.اريسن هريغو

 هللا اودبعاو) هركذل+هلوق لد ءأن فلوقلا هي اباةعوأ انارقغةءاسالاب واناس> |ناسح الاب
 نيك .اسملاوىتاتملاو ى د رقلاىذب زلنا انذار وان ًايشها وكرست الو

 هر لاء اناا ,هلذااو ع وضها هلاو .ءاخاوة.د ول رلاب هودرفاواهم هلآو ءعئدخاو ةعاطلا : هلياولذو

 اناسسح ا نيدلاولاب دءاياكب مظعت هنومظعناكب رشةدابعلاوةدب /ودرلا ىف هلاواعتالو هرب نع راجزنالاو

 مو زاد 0 5 له مم 7 هنالن اسد الا سصت كالذإ اواههمارب ىءداناسحانيدل اولا كسمأ اول وع وعي

 ببر قوهواناسح ا نيدلاولاب اود ةاو هانعم مهشعب لاقدةوءارخالا هجو ىلءنمدلاولا ىلا ناسحالا
 ساد هبا ارقو وذمهويرقلاىذب انآ د 1سم اوىعب هناقدرقلاىذث و هلوقآم أو هانلق ا ىنعملا

 هوان لح تالق لب د وعل

 ىاتملاو 000 هاينز نقر املا رسما يعامل رق نك دم ًاوأهس !ىلق

 دقىذلاوهونيكس م عج و هونبك اسملاو كلهومادلاو تامدد ىذلا لفطلا اودو مشي ع مما

 رة 2 يك هني لوب تدان عس اال اتفاغا

 لاق نمر 55 ل براحا رتل ىذراج اوان سب ويسير اال فل وأتلا لهأ

 تلا ع لافحلاصْنيهلادسبع امك لام ىجاملا من .كلذ

 ىأ سس لاهدع_بئز دم

 انا م-رلا اذىنعبىب رقلاىذراجلاو سابعزن انعم أ نعملأ ىنث لاقىمع ىنأ لاق
 هلو هدها<#ن ع م ىلأ ناو ةداّنؤ نءرهعمانريسخأ لاق قاز رلا دبعانزع_ أ لاقى نب نسما

 5 ا نعىلأ ان ليعسوتلا خص كتارقاذوهو ثلراح لاقى رغلاىذراخلاو

 تزرع اذ لاف ىثلل نءرااج

 هُملد . وكنب ىذلا كرا لاقى رقلا ىذراجلاو هلوقف كلاعذلا. نءعرن و> ْن ءرمشه م لاق نوع

 3 رص ةيارق هيب وُكنيدىذلا ىنع ىنرقلا ئذراملاو هلوق سامع

 مرح هبا ارةلاالاثىب رقلا ىذراحلاو هلوةىفد_هاجنوةم

 ىذراجلاود_ هاج نع ميد ىنأ نبا ن « لمش 1 لاقةةيذحوتأ ا لاقئئثملا , 0 ةبارق

 راجلاو ةهداّنو ٠ نعد فس ادب لاوديزب ا لاهذاعمنن ريش انئص ةيارقل اوذ كراج ر عااأ

 وسو رجل وكل و و وس وللا

 امه ناقش فوذلا ني-وزلا نيد ىنعأ ةأر ماو لحرلانيباحالصان كلا 3 ك١ احالصا ديرب نأ

 لعل اموت ونرجو رخ بسكلاوه و ..(::ب)ا دان لانابالا وتاكل ونيس اما هقول 2
 ناودحلك لقول يقثلاجارخلا
 عون لك ىلاناس>الاو كلوامجوهف

 هللا ناةميظءةعاط هلاع د ١ قم ملي اع

 اهامتار وذا الاتلع ناك مسحبيال

 هيراقأ مار 5 نعربكش ال الوهح

 تاغتلالا نعو هكلامتو هرادعأو

 مه. ىكتلاو مهلدقفتلاو مهلاسلا
 ءارقفاوناك اذا هن رافأ نم فنانو

 هلداوءافعضاوناك اذا هناريح نمو
 لواط: ماروكقلاو ريكلاءالء نا م

 ساسع تنان نعو ايش عنا |
 كاعتهنا دابعولع رقي ىذلاوه
 اذهل علو معن عاون [نمهاطعأ اع

 طقف مالا, ثددقلا لس ىلعز وع

 عنم ة-غللا ف لذلا ولكن نيذلا
 بحاولا عنم عرشلا فوناسحالا
 رّقغلا لثم للا تاغلعسب رأهمذو
 ءادللانوكسو ءايلامضي للا

 مظنلا ب سوامه# وامهعذن و
 فائصاللا ىلا ناسحالا نا
 بلغالا ف نوكراما ن روك ذملا

 كلذنع نيضرعملا مدخ لاملاب

 نال: ولاملاس+ناسحالا

 نولذب ىأاضرأ لعلاب لضلا لّقشي

 مهزيفىد.أفامب و مهدبأتاذب
 2 ولضلاةد امتءذهو ءاذسأل انعم

 لئانبنينضلا نم لسع مهااثمأ

 ابوهّنلاةمعت ناك مهباعد ود ريغ

 اومهرأ ىح ىنغلا ل ضف نموهان 1
 راسدلاعمراسعالاو ىنغلا عمرةغلا

 ىن ةنساوغلافا ناكمالاعم .زدقلاو

 لأقثيح سو <. هيلع 00 هللا

 ىللاعت هللانا مواد ام

 هتمعنرب ' أ هداسبع ىلع ىرب نأ بحب
 | مرصتءادحا ارصةدشرلل لماع ىنرو

 ريم ابلحرلا لاّعذ 00 هل ملف

 ر ' |ىرب ناهريس مركسلا نانينمؤ |
 سار 777ب70707 يي ل بب7بجلللا

 هنلانمتب اكشلارهظب نا لثمرم 2 ل! بجو هحو ىلع عمي دق ناسمكسلا!ذ »نا متدمالكهبعاف كتم عنراب ىلار اهذلاب ل رسأ نا ثدبحاف تحن



 ابغا لانوناال ارنا اليدغنلا اذاكر تال قانيهماب اذنع نم  رفاكلل ) ؛44) اندتءاولاه كلذلف ئاضقم ىد هربالو لاوغت

 الحر دواراوناكد دومملا فن هلأ نا

 نومصسش وم موطلاخت راصتالا نم
 ءااومأ اوةغنتال نواوةبوسهل
 نو ردنالو رقغلا مكلع ىذاناف
 دعم ةغصاومتكم ماض هن روكأم
 نيذلا مذا سانلل اهوئيس مو

 م-ملعفط-عهلاومأ توقمنسال

 ءابرنكلووهلاومأ ثوقشني نيل
 امو مهاضءأام لاّقلو ارافنو
 لمو هللا +-وءاغتاالمهدوحأ

 نمؤنال هنأ ىلع لبلد قاذنالا اذه

 وأهننقغنأالاو رخ الا مو.لاوهللاي
 هل ناط.#لا نكي نمو ةرخ“ ذل

 ءاشعلاو لخلاب 'سعاايندلا فاني رق
 هينرشب ةرخ الاىفاذي رق ءاسق

 راكنالال. دس ىلعمههغتسا مئرانلا ىف

 لاب ووهعبت ىأ مهلمانانو لاّعف

 ناعالاباب . ىف مهلعىذلااموأ مهلع

 ؛وتلادارملاودّنناليدسيف قاغنالاو

 ةننملل لاعب 5 كلذ ىف ةعفنم لكشف

 ناك ام ىاعالو توةءول لزم ام

 مهب هللاناكوا اراب تنك ول كْوَرَر
 لاعفأ حالصا ىلع ثعب امدلع

 يورغلا مالعاهلع علطن ىتا !يولقلا
 ءايرلاو قاغنل!ىاوذ نع عدر و

 نول_ئاَعلا ما رادغلاوة«مسلاو

 د.[ةّنلا لمبس ىلع صك تاعالا ناب
 رعشماونماولمملعذامو هلوق تاب

 ةلوهسلاةب ةياغقناعالابت اش الان

 ةيوعتصلا ةباقف لالدت_.ءالاو

 نامعالا ْ ةيوعصلا ثأب بنجأو

 نلاجالال لفللا لالزعتالا

 ريسغاوناكو ل ةلزتغملاروه+لاقو
 لاق. الك م ملعاذامو لقب نم رداف

 الح رت ناك ول اهلعاذام ءارملل

 الج ناكل هسيلءاذام جالو

 خيبت اوزئسحتلامدعب ب بحآو
 مم لعشب المشتل هباو نزءلقعلا
 دلغلاةرذإار تر ولا نمنازيملاك لعل! نملاعغ ملاعثملاودرذل اةثمرلاش الهنبا ناالثاهةعااقلاو ناعالاف بغر

 ٠ ثرع زاخلاق-وةنارقلاق-نانثا تاقح هلذ محو هلرا هناك اذا رسةلاىذ
 لافوو# كتسارقوذ ى را اوذراخلا لاق ىب رغلاىذراجلاو هلوق دب زن لاق لاق بهو نءاانريدخأ
 ثدل ع نءزبزح انث لاتنجرلادمع انما مع كلذلاقنمرك ذ كسارق ىذراح وهلبنورخآ

 وبأ لاف كتب ارق ذراوك كيلا لموت لحرلا لاق ىرةلاىذراجلاو هلو ىفنارهمث/ نوع نع
 هَ اوةفةبار هل اوذ هنأن فوصوملانأ كلذو ب زعلا مالك نمفورءملافاا*ةلوقلوةلااذهورغعج

 لافاك دلكتلا ىنعم ناك ولوةبارقلاىذراجةلاةملاهذه لثاق هلع هزيغتودراخلا ىب رّعلا ىذراجلاو

 فيضأ اذاذئن.- نوكي ناك فل رقلاىذراواو لقب مون رسقلا ىذراج و ىل قل ارهمنب وعم

 لاق سنو

 ا ريغف مالل او فلالاب را+لاوامأو ه رقلاىذراخلانودةيارقلا ىذرانيد ةمصولا ةبارقلاىذىلاراملا

 راجلاو هلوةىفهثلا نم ةمصولاثناك كاذك كلذ ناك اذاو راما ةغصنمالا فرقلاىذن وكم نزئاح
 كلذ ف نارهمزب نوم ةلاقاماطحانبب ناكوةبارقلا ىذا نود ف رسةلاىذزاجلا نيب ىبرقلاىذ
 نيد مص كلذلاقنمرك ذ مالسالا ى:ميرقلاىذرا+اوكلذىنعمنو رخ 1لاقو
 قاشلا فوت نعقذ*“ا ىلا نعنامشسس انث لاقىهومئهتادبتع انث لاقئدسالا ةراع

 نئاحريغلاعتو ةارابتةتراناتك لد وأن نأ كلذو ةلىنعمالا ماضنآ اذهو 1| ىف رقلاىذ زاخلاو

 فذلا اركسنالا نؤدوهتف ف وزعملا تآإ ارقلاءهئاساب لزتنيذلا برعلا مالك ن «بلغالاىلاالا هذ رد

 ناامولعمن اكو كإزتحح كلذناك اذاواها ملل امعقح كلذ قال مون ؟الاهفراعتنال

 نيدلا,ببرسقلا نود ا ا 00 ا 25

 ةبارقالىذلادغيلاز حلاو 00 اق لل داع فحعا عسل

 ىكعنعأي ؤاَعَم تا .لافحاضؤأ امد لاهشلا + مرح كلذلاق ن 2 هسفلل وكس

 0ع ةنارقهتيب وكذب س كر 21 0 ىلأ نبا

 فتخلازاخلا و ةداتق نعدنعس اذ“ لاق انث لاقذاعمزب رمش اندص لول

 لضفملا نجت 5 لاق نيس اني 00 راولاقح هلذراح وهوةيار“ أههتدد س دل ىذلا

 ىح<ننسحلا انثض موقلا ف نوكس زغلاراللاتنحلاراطاوىدسلان ع طايسا امم

 70 ل

 1 لاقؤسيك نب ان رج زاب وهرتتسألاف لا ثيل اكتم ؛ وكس هنا 0 ءارا تنمو 9

 كيل ب دج تناحما لاق تن ازادلاو هلوةىفدها شو ةمركع نتاج نعل ارسا ن ءىبأ

 . ده « هبا 270000000 0 هدب 3 0 اا

 دييع ان لاقىدسالاة رام ندم ٠ يرص ع كلذ لاق ا د . لرسثملاراجلاو نو َّ 2

 ل م لاقى مومن هللا

 مخرلاو با ارقلاوةراخلاو 39 ”ةلاكقراخلا آن مل بقاني :دبأملامت ا ثموأ
 ميمي رد ناريجلا فاض منع وا :نرددمللا راد اةناندلاوذرادلان وكي نأ ب خاولاو

 ظ سدةئب ىثعأ لافاكديعنلا برغلا مالك  بنحلا ناقدعب ووهدبعب و

 ادهاخ ئاطعىفبي رح ناكذ ب ةبانح نعارئازاني زح تبدأ

 قع



0 
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 هااهعئماذا هريشهيلحتو هنمدعبأ اذاايالق ن اللف تاتحا ىلقهنموةب ر هودعد ن عاب أم دع ع نع هوب ىع

 فل وهلا ها ةنا ,ارقال بناجلا راسو كلة ىتحا لت ىت>ةالصاا هلا مالا :ملل لق هذمو

 ا ىعملاف لب راتلال ها فاتمعا (بنجلابسحاصلاو) قست هع وان

 ىأ لاف حلاص ن هتلادع انك لام ىلا 00 كلذلاف نمر 111 رفسسف لح .رلا قف ر

 انث لافراشيزبا (مثمع قذرلا بنجلاب بحاصلاو سابع نان ءّةحلط ىنأ نب ىلع نعّب واعم
 تذحلاب ب>اصلاول ودب ريس نت د.ء_تعم؟» لاق ركب ىلإ ن عنانمس انث الاف نرلادمعو ىع

 يأ ناوةدات نءرمعمانرعخأ لاق قازرلادبعانرم أ لاق ىك نب نسما (ًمثمع رغسلاىف قيفرلا

 0 امد "الو راع اييدص ركل كح اص لاي بحاصلاو هلوةىف دهاجت نع مدن

 لأ ا لاه ىنملا مد رةسلا ف قذرلاو هوبذخلاب ب>امصلاوةداتق ن ءديعس انت لاق

 كلر رفسلاىققفرلاب :لا, تحاص] اوه اك ع نع حد ىلأ نب انعلبش مك لاق ةغب ند

 ةمركع نعرباج نعلن ارمم !نع ملأ انث لاقنانمس اسمع كريس» رسسو لب اعان لانو
 كب رس انت الا لاق ىناملا ,"ماع رغسلا فق .فرلاالاف تنملاب ب>اصلاو دهاتو

 انث لاقمساقلا انثص ملاصلاق يقرأ تا, بجاضل ال هللا دب ءو ىلع نع مهاع نعرئاع نع

 يا ا را م يا كسلا رح نععجاع ف لاقنيسحلا

 00 ل ا: لاف ىألا م رص در ”اءىذلارةسلا

 را هلمرك ذذ تنحل اني الاول اداه ف كان !سانرمخ أ لاق حي رحم | ىلعةءارق

 بحاصلا ب نحلابب>اصااوىدسلان ءطايسا انث لاقل ضف! !ئمدجسأ انث 0

 رباسم> نب دعس نع ءرك ى أن « نا.فس ان لاف نيكدولأ اش لاق ىنسإلا رغسا اف

 انريسخ لاق ىاز رلادبءانرعسخأ لاق ى تب 0 انخص حاصلا ق.فرلاب دنا علا

 انستا نوعئ ورع ام ل ب رت هل * مريمدح نى دعس نع ركب أ |نعىروثلا

 نك :مدع رغسلاف قيفرلالاق بنجلاب بحادلاو لوقف 'لاصغلا نربي ون ع ميش»
 لحرلاة أ صاو هلل نورخآ لافو وه هلأم كلاعهذلا ن يب وجانريخ أ لاقدي زب 0 لاق ااط ىلأ

 م.اقلاو صاع نعرب نعت. هس ن هدأ مث 10 كو نعا ميدص هدا كشر ىلا

 لاه نوعنب ورنغ ان لافىتثلا م دس ةأرملاىل مالاو تاحلاب ب>اصلاو هّللااسءعو ىلع نع

 ىأ ىنن لاورعهسنيد#ت د رج هل:مهقادبعو ىلع نعرااسن 3 هباعتت أ ضع ن 00 531

 كلزخمىفكعمىذلاىن ع تنحلاب بح املاو سابعن/ ان عمم أ نعىلأ ىنث لاقىغغ ىت لاق

 ىلم ] ىنأ نب نجس .رلادب عن لاله نعةبعش ن5 لاه رم انث لاه ىئلاز دمحم نيرص

 لاق نجرلادمع ان لاقرب نءا انئص ةأرملاىهلاقتئحلاببحاصلاوتن“ الاهزه ىف لاه هنا

 لاق يدشم سلا تير رمال اق بنيللاب بحا لاو رمسهاربا ن ءمثهلا ىتأ نءعنام#س انث

 | لا ىنلا مده ةأرملا ىهريهاربان ءمث.هلاولأ لاق ىر وثاا لاق لاق فاز زلادبعانرمخأ
 ا لاق قص. ا لاق ىتثلا ٠ ميد مهاربا نمشي جااىنأ ن<نايغس اني لاق ميعويأ
 انث لاق فذ نب ورع 00 هلثمرمسهاربا نع مثمهلا لأ نع ةقومس نب للا ع نعي واعمونأ

 ٌكيمزلد : ىذلاوه نورخ 1 لاقو هل مرمهاربا نع مثيهلا فا نع ةقاو هس نم ل ن ود : واعمنت ناو

 ا ىنث لاقنيسحلا انث لاق مسالا اسباص كلذلاةنمرك ذ كعفةنء-رك ضعت و
 رص قفار ىذااك فراش لاق مزالملا ناب بحاصلا سابعْبالاقلاف مرح نبا نع

 هيمو هوك قصاي ىذلا بنل اب تح اصا اودي زن الاقلاف بهونب ايري لاق سو
 ىبعمنا ىدنء كلذ ليوان قلوغلان هباودلاو كنعشنو 00 تار اسرع

 ( سماع - (ريرج تار - ؛7+))

 ءازسن مزح لك ليتوةرذعاي شالا هذه (4و) نمدحاو لك لاق مئاهف مشن ئاهعفر مت بارثلا ودي لحخدأ هلا سابق نب أن عوةريغصلا
 لاغثمباصتناوةرذةوكللاىفءادهلا _ 000 ل ا 0 ا ا ا الا ا 2 ا ا ا ا 22222222 22222222 2 2 1اا 0 22222 --2  22 

 صقن.الكأ ناثلوعقم هناىلع

 ىأ روضلا ىلعوأ رذلاقُمم سانلا
 مظلا قندارأو اهرادقم ردقتالط

 قع مالكلاحبرخأ هناالا اسأر

 اة الاه ذ_هو فراعتملارغ هأ
 ريغولاعت هناىفةلزتعملا هب كنسي
 مول ناك الاودابعلا لاسعالقلاخ
 قوس ديعلانأ قوءنلااب 2

 ا 0 0

 الدجل

 انهاهنادكالا تحي دّدو الصأ مط

 طابحالا مدعقوب دمك ىلع

 ناكولرإلا نم ةرطق برم راقعناب

 اىلط ناك ةنس نيعيس تاعاطل الد سه

 باهعن ا فاسغل ادعو مدعفو

 امعادناكولرللا نم ةعرح برش
 نيعبس ناعاباوث لاطبا مْرل ادلخت
 تفدح كن تاولاق ملا وهو همس

 طوةس دعب ةماكلا هذهنمنونلا

 لجالزنكحاسلاءاعتلاب اولا

 رق ن ءلامعتسالاةرثكو ف ففقلا
 نموةماثلا ناك ىلعف عف راية نس

 لاقاملا اريعك ىفشثدن اتلاف صذاانأ أرق

 دارسملاو ثنؤمىلا اؤاضم هنوكا

 ةدملاب:فعاضملاو هه سل ةقءاضملاب

 ةفعاضألادارملا ليلا ىهانتملا ريغ

 ةرسع قضتسي ناكرادٌقملا بسحم
 وأ نيريشع هلعتضف باوثلا نم ءازحأ
 قو لاف هنادوعشم نبا نع نيثالث
 ىغذانمىذاندر وةمايقلام وب ديعلاب

 نالفازهننزخ الاو نيلوالا سور
 ق[٠لع هلشاكن -نالفنا

 ءال اوهطعا للاعب متدقحلا تأ لق

 دقونيأ نمدبرايلوغبذ 1و

 هتكشالا هلل اوةبفاندلا ثبهذ
 اوةعضةنيسح نمةرذ لاقثم قب تافأ نم مه ءوطعافةاصلا هلاعأ فاو رظنا



 مما

 هلج اا ااا ا ناواعا اق قاطو ادمسو 10800 ل طجلا هل دوه دبعلىلا_ءهللا
 ا !فلاقول امءالعلا دنع
 اذهنال ة:.-فلأ ةئامةدحاولا
 هذه ىلعءامأ امولعم هرادّقم نوكي

 ىلاعت هلياالا همك ؛ الق ةرابعلا

 هرلعهتلا ىلص هلال اوسرتأسن !نعو

 ةةسحاتمو مزن الهنبانا لاق ملسو

 فاهم ىرحي وانندلا ىف اهم ىطعت
 تائس مطبق :رفاكلاامآوةررسسالا
 ىضف اذا تدان دلا ىفهتلا مهل عام
 ىزح ةنسح هل نكت لءوخ الا ىلا
 ييطعارسأ ه يدان متو وهل اوةامأاهم

 رثك تدان أالا دنع ىنعع نال ناف

 تاولامى دنع لح ىلإ لوق وعي انك

 ىدالوةيالورخ ؟دلبب لاما ناك
 هلْزيعملاو هير ناك اذاالا لام

 قددلاردعلا 0 ةغعاشملا اولجم
 عباتلالضغلا ىلع ىفاثلا اذهو

 ةراشالوالا لاقي نأ ن كو رحالل
 ىفاثلاو ةينامسإلا تاداعسلاىلا

 هلياو ةسسدناحو رااتاذملاىلا ه راشا

 ةجردنمرئابكلاةلجبليوأتلا هملعأ

 ىئ :وهلا عابت ااهادانالث تح

 بلطوتالالضلاو عدبلاهنمأ ثني

 لركن سغ لأ طوطحوت اوه لا

 بعششو ان دلاب>اهتيناُ :تاعاطلا

 مارا لك ًاوهظلاو لتغلا هنم

 كلرشلاوهو هللاربغ يؤ راجتشلاثو

 1 أماهريغو قاغنلاو ءاب رلاو
 هناقاوحع : الولاعف ىلا سبل نيد

 لا-رلل نكحراو ىلا لصحال

 ىناو دحام صن هلا ىف نيدهتحلا
 ِن ويلطت نيذللا مه وءاسنلل اوةلط

 مهتمهردت ىلع بيمن هقلاريغهللانم | /
 هبف هإضف نم هيأ اولأساو بلطلاف

 وهوصاللا انام

 معت نك: ملام و ىفدللا علا

 ءوأس دا يظعكيلعهتالضفناكو

 انلعج لكاوهريغ نماولًاستالومنم
 .تذلاوتث .ثملاودادعتسالا مدعل هبلط هزابرك آوهادلاو لو اعدم ”اروال لزالا ىفادادععتس |!نلعح ىداص بلاط لكل يلام

 لجانب روصو اف ليبسلا نياو بنملابتحاصلاو بن!اراجلاو ىبرةلااذراجلاونيكاسملاوىناترلا 1
 00 سل يي سل 3 سات ل للبس ----س ا

 عربا سون د

 ظ ع ةعاشمل ابدع سوس اوهليا قت( ناومم 97 600 (

 بنح مسهلوق نم ١ مسالا نالفذبنحي نال لاعب ا 0 1و ص نالن لاشك بتم لا ساسلا بها اسلملا |[
 راق ل ٠ كاايتعبداهاذ ال يللا بنسب كاذ نموم بنل ناك اذاا مدح هم < وهنانالذئالف

 بن مهلك ن ال «عغن ءاحر«مزالب ىذلا لح رلاىلاعطقنملا و ةأرملا ورةسلا ف قف درلا اذه ىف لحشدي

 دقو ن ال ايلا بوح ولمهعيم ىلاعت هللا ىموأ دقو« تمس رفؤءعم وهى

 ب اهد_عتّةثلا نعهللادبعت تالفن ءكيرد فىبأنءا انك لاف ىزارلا ىسو نب لهس اًنيرص

 هيلع هللا ىلصىنل ل دفنيتلحا رىلعامهوهياحتسأ ن ملجرهعم ناكمل#وعب اعهتلا لص هّنبالوسر
 لدعم اهمحاصىأ طعافام رد: لدةءمرخ ”لاووب وعمامهدحأ نيلمذ طقفافرا طة .ءافرسو

 لك لامذ م ىه ذر لاب قحأ تن اىآوتن اى ابهللالوسرابل->رلال اهو ل

 انث لاف ىئجثملا ئعدص را نريد تاع ءلؤ مايد اصبع باص لك نا الفان

 نجرلادبع ىلأ ن ع لد ١ رم نب ل حرس ىف لاقد ةوم> ْن ع لزاما |نياانرمحأ لاق رمد نبدي وس

 ىلا ءئو كراس هليادنع بادجالا ري نا لاق مل_سو. اءهلبا ىلىنلان ءور ع هلنأ طمع ن ءىليتجلا

 هأن رك ذامهاذعم سزملاب بح اصلا ناك ناو هراك- مهري هلناد:ءناربولاريدشو ؛يحاصل مهريخ

 نكي ملو هب هبلاص: اوهيلا ع اطقناوأ حاك-نوأ رةس ف هيعصلالجر بنج ن ملك هنقالخخاد نوكي تأ نم

 كلذ يعلم ناباو هدلاق لد 1 ل رهاط هلمحا اسم مهسضعب صخ هوا لح ليا

 لأ فلتدا ل يلا ياو ) هل وق ل , وأن قلوّعلا 4. لانا سحالاب هنناىدوأ دق مهلك و

 كلذلاف نمرك ذ ارامزاتح ىذلار ذاسملا اوه ليبسسلانءاوه_ضعب لاقت كلذلي وأن ىف لب واتتلا

 دهاج ع دوش ىف آني اوةداتة ن كنمع ءانربخأ لاو قازرلا دب ءانربخأ لاق ىع نب نسحلا 6 اه

 ازيا لاق ريم ندي وس اك لاق ىتللا ص رفاسموهوُه ل 1ع رع ىذااوهليبسلا نباو

 نا انث لاققدسا انث لاقىبالا 'مدص ل ا نءرمغم نع كرابملانبا

 لاهو اين لالا ف نأك ناوك.لعراملاو 0 لاتاو اوى عسب رلان تهيب 1 ن كنفعج رأ

 نعلش,ا انث لاقةةيذسولأ انث لاق ىنثملا ومد كلذلاتنمرك ذ ف.ضلاوهنورخآ
 نب رمشب انئث هع رضالاو رغسلا فق 4فيضا لاقل ؛سلا باو هلوق فدهاجت نع 2 يأن

 2 انثلاه أملا ,' مرج فضلا اوهو ليبسلا ئن اوةداتق ن هديعس امد لاودبز انت لاف ذاعم

 يأن ىحي انيرص ل لمسلا تاو ءلاوذلا .٠ نعرب وج نع ريشه انرمخأ لاقثوعنما

 نءاناكلذف لولا ن«باودلاو هل#ثم كلاعذل ا نع 70 2 ريسخ ا لافدي ز زب انث لاقسلاط

 هي سمع خرم ى اخ قحلا هلؤ4فبراذلاهم>اص هاو قد رطلأ ىهل.د لاو قا رطلات>اصوهل سلا

 ياولد هغيضل وةنوعمىلا يا اًمحاناهنعانا هّقلا ةيصعمريغ يف هرغس نآك اذا هراعطشنماحات كت

 ىبسعلت ١ (مكناعأ 1 امامو) هلو5لب 2 قلوّهلا ف نالجىلا باتا نا هإم<ناوةفايض

 فمر لذ لاقي أك نيعلا ىلا كلا فاضاف مك-اقرأ نم هيو وك" !منيزهاو هؤانث ل> كالذي
 امعاف كلذ. نا نا الا 0 وثيشمو تحاك: : ىعع كيتمطو كلر

 امولعمت اك ةريسجلا ناوج راس وذ سانلا ىف راعت :1!ىفن وكي كلذي هنالهي تغطوام هبل 3 ذأ

 مناعأ تكلمامو هوت 5ك ذكسف مالكلا نمدارملا ىب#عملا كلذ نم هيف صوامع ااا
 هفريص بح |ىقهفرمص» روهوس دامىنك:وانناعا هلوانتام اطتامغاءدب تتاندح كلا نال ||"

 كلذلافنمرك ذ لب واتلا له؟لاق كلذ ىفنلةاموحنب و كلذا ناعالا ىلا موكل فيض لا 3

 مناع أ تك امامودها<#ن ءممدت أن ان ءل.ش ع اننا لاقةةيذوأ ف لاق ىجثملا 5 دج

 ى رغلااذو نيدلاولا هيةنناىىدوا اذه لك هلوةبده اه ىئعباع او هيهنلا بدوا اذه لكمشا كلو حشا

 هلالح



 "قي لءنوماوتلاجرلامهلردةىذلا (ه1) مييصنكللسلاوةيبرتلانسحوتصنااب وهون 7 اههنلاىفةوخالادقعم يبو مكن ى زا
1
 نسهاءندو نسمي دحلاصعءاسنلا 

 ةفالحللا دادعتساوهوهللا لضفتب
 ظغ- هدايعىلع قف مهنف هتيصو ىلع ةظفاحملاب هقلحخ سمأأو مهلااناسحاهدابع ءاؤه ميم هلالح

 بعالتانا) هلوقلي وان” ىفلوقلا ف ملسوهيلع ّناىل_صهلوسر ةدصو اضفت مهنفهنناةمصو
 ناك ن«بهالهنلانا الات ناك نمسالهللانا هؤاذد ل_>هلوقب عن (اروفنالاة ناك نم
 : اشأالوقهنمو الاخوالو> و وهنل> ىلا لاخ كلل وذ نم لعتشملا لاتخل اوءالمحماذ

 لدن تهذاف لاخلا تنك ناو * انند_سفاند.س تنك ناذ 5

 منئأامب هتلدابعىلءرضف!اوهفروفلاامأو لامجلا بايث بو اكو اعلا لوقت
 ىلعوربك ءسملاة كثي نكلوهلوط نءهان ا امىلعهدم<الو هلْضف نم هل طسو هثإل 00

 عن يأن بانع ليسش انث لاقتغيذحوأ انث لاقىثملا "مدع اكرظفم ادعس

 0 0 ىد 0 م ند : لاق نيسحلا 8 لانرماغلا اند هتاركثنالوهو ىطع' امّدعب لاقار وفن اريك ثم لاقالا ناك نمدحالهتلا نا ده' مع
 نم "اكو د موق اركساف در و 6 نمبحي هلل كا : !كابوالل وار وفنالاتخعدت دوالا ةكلملا يس
 رب دملا نم ىركس ناكو 0 0 هم ولا و مل هند وال ااهاع
 نسهوفوثو ناسألاب نه وظعف 0 د م ا امد وؤكت ولخجلاب سانلا نورماي و نول
 ناركسعلا ىدأتل نارع-هلاب ىلعادر عفر عضومف نوكي نأ ل -ة<:نيذلاف لذلاب سانلارماي و لخ ىذلار وذقل؛لاتذملا بحال
 للا ناي ناب ع نار ترب لاقزيسملا انث لاقمساقلا (يشاعص 5 هنعلضفنمهدنعو هيدلام هلئاس 00 0 ١ قارفولاصةنالا طاوس هور و لحرلا عذم . رعلا ملك فلخلاونا ا وك نا لفحو 3 0 نمار 1 هلوقىام
 لكلاب ا, رأنوناقاذ_هكندب و نياشلا دي فام هد روكي نآس < لاق ساما !ىدب افامىلع عشب نا حملا و هيديقاعناسنالا ها مدل سدح قعو 2 2 1 0 . : ص ا ا: ة هل نى || لكيشا لخلالاق لسخلاب سانلا نورمابو نولخي نيذلا هلوقىفهسيبأ نغ صواط نب ان عي رح
 تار ًاةدارالا لهأ نم اوأراذا 2 ةماعفت رقت لولب سانا !نورمارو قوق ةهارثى ءارغلا تغلنخناو ماقبل مارتلاو لخلا
 نساولازمشلا نينافاغش مات او وهذ ع لالا ارةامهمب امف ىجحملا غل ريغ تاتفو رعمنان ءارذودحاو ىنهعناتهدف ناتغلامهو لارسال نابل مجد رضوا للملا || ا ا ءارقةماعهت ار ومان اوءابلا مشب لضل ب ةفوكملا
 ١ نيذلا لذلاب سانلا نو رضار و نول ذب نيذأا هلو ةب ىت.عدؤانث لجملا نال بة دقو نءارق ف بيصم
 ىف مهدنعاب وتكم هنودح مهو سانلل هوني لودوهملا نم هّتْغصو لسو هيلع هللا لصد مسااومتك

 نع ناملس نب رمعملا 15 لاقىبعالادبعزيدمم يخص كلذلافن٠ركذ ليخنالاوةاروتلا

 ا برت اود ةدارالاب 95 لاف مصاءوبا انث لاف ورينيد# نئدص كذا ومتكو علا نموه دنعا جاوا غنا اههيبهلاقفوت امهحالص هنقانأر م ل نوب محلا 1 امنوه كي ول -ذخلاب سانل انو مايو نول ذي نيذلا رضا نعهيبأ
 تدل سباح هاكر الرمد هللاناكو اوةىلا لكلاب سا.:لا نو سحاب ونواذعي نذااهنلال وة ىف دهاجت نع مدن بأ نبا نع ىسع
 حد ىلإ نبا نءلبش انت لاقةغي ذولا انث لاق ىبالا مدع دوريفكلذني :اما_علع مجم
 انمهريغو نيدلاولا ىللااوُن ا نوم ايون ولنع' نيذلا ه أوو ةدا:5 نعد. ىس 7 لاقد َر 4 لافرش اًنئدص هلا مدها < نع
 ظ5 و ءأب و د رم“ الب اتا 21 ومالسالا اومتكو مهملع داق عاواك باكل لهأ هيا ءادعأ مه وللا, سانلا
 قيسفوتا لوشت اواو تالا اذث لاف نيسلا نب دع 00 لمدغالاو ةار وتلا ىفمهدنعاب وتكم هنودح مهول سو

 هللانو كالو نضوألا ممماكو 7 نولذعي نب : ا ع 00 نعمرأء نب ف ىرا ارلارةعجول' ىللوسرلا اودعواورغك نيذلا دون لا 0. 00 0 ص عرج 7 سا زاتواديب تؤهل | تا لع نلوم د ةيلضتاماو سرت دوبل كتل ها قيود لكنمادت اذا كور.( توتو ةووبلا مول خجلا: سانل تورس وتوت الامة ىو دا هلال تش
 اونرقتالاونمآنذلاا هي اءاثي دح لاف تهون 000 و يع ىدتملا رو ا دل هل خلاب لمانلا ترجل:

 اوهعتةءاراودع مف ءاسنل امتسمال وأ طداغأ !نم مك فم داس أ ءاج وا رغس ىلءوأ ىض م متلك نا اواو تع" ىجح 1 . هى رباعالا انحالو ن رو اوقتام

 مهلاومأ نماوةغنأ اع وةثارولاو

 مهديرغتو ان دأا نع مهدي رغىأ

 نمصي ىتااتاكطاص'اق ىلودلل
 يولق نهل هن تاعبطم تانناقلاكلل

 تراداذان هز وسنن وفا ىف اللاو

 لقاك تادراولا سوك نهملع

 نيطسوةماوثعب اف لماك-:ملاذ رملاو

 _نيكلاسلا نمو نيا ماكل ميامشملا نم
 اعام م باحالصا | ديرب نا نيرمدعملا

 هللاقالخاي اوةاذقتل ىةعلاو



 نوير وةلاللا نوزغ شب باكل نمابيصناوقوأ نيل كارن لأ اروغخاوذع ناك هلا نا )600 مك ديأو هود وباو مة ماها يطا ديعص

 مساءا أ تاو سل ولت نأ
 نماريصت هنناب كو املو هللأب ىفكو
 نءماكلا نوفر اوداهنيذلا
 انيصعوانععم«نولوقي 1

 | نعوم اولاد أولو ا
 اريح ناكل 7 او مءاوانعط أ و

 مهرغكب هللا ل

 نذلا اهي اياللقالا نونمؤ.الف
 اتدصمانازناعاونمآباكلا اونوأ

 اهوحو سمطن نأ لبق نموكعمال

 انعلاك مهنعلنوأ اهرايدأ ىلءاهدرتذ
 الوعغم هللا مأ ناكو بد ل! بادككأ
 رغغ وهب ل رمد نأ رغغنال هللانا

 لرش د نمو ءاشب نانا ذنودام

 هللا لبموسغنأ نوك زب نيذلا
 التف نولي الوءاشم ٠ :نم1 زب

 بذكلا هني ىلع نورتغي ف دكر َرظنا
 وتو نيذلاىلارن م انيبمامثهبكو
 اورغكنيذلل نواوة ب وتوغاطلاو
 ال. -اونمانيذلا نمىده أ ءالؤه
 نعلي نمو هننام نعل نيذلا كلو
 بيصن مهل مأ اريصأ هلدحت نلف نبا
 اريقن سانلا نونؤ.الاذاف كلا نم
 مهاب“ 1 ام ىلع سانلا نو دس مأ
 مههاربال 1 اذين [دقف هلضف نممتلا

 نم مسهنمو هب نمأ نموهنفاعطع
 نيذلا نااريعس هج ىفكو هنعدص
 ارانمهل صن فوسانتاب ' اياورغك
 مهانلدب ,مهدولدتووكن املك

 تارازعلااوق وذيلاه ريغ ادولح
 اونمآنيذلاو نو كحازيزعناك هنا
 تانج مهل دنس تاملاصلا اولعو

 اهيق نيدلانرا مالااهتحت نم ىرحت
 مهاحخدنو ةروطم جاوزأ اهيفمهلادبأ
 ةزجللوالاءان!!ف ذو ةلامالبىوست صاع نب او عفاندرغءحوب أ نيسلا ف لعفتلا ءان'ماهداب ىوبستت ؟ارغلا( البا طال

 نعاوائساذا بت كسلا نم هللا م هان 1امدومتكي و فزرلاع نمهتلاوهان 1 اعنول» : لاق هإ_ضف نم

 0 رد2 مهلك نماريقن سانلثونؤرال اذاقكئالملا٠ نمبيدأ مهل مأ ًارقوهومتك هللا لزن ا اموئلا

 نيانب ِ 011 هند موا ةدرزع عاد نأ تدر ءقععائءان ءالس انث لاقديجنءا

 ىرك و عفان ىأ نب عفانو بدب- نب ةماس اويقرشإلان بس عكف بلحدب ز زثءمد اركناك لاكش
 10 ةاراكوراسنالب الاحر توناب توباشثلا يدي ز زد ةءاقرو بط نب ىحو درم نب

 ىهخن اناف مكلاو لاومأ اوةَشنتالمهل نولوةمف ل سوهيلعهنلاىلص هللا لور بادتصأ نم مسها نوصي

 ا عال ازغاف ني امنو ردنال مناف ةَغةنلاوعراستالو اهباهذف هرقغلا عكيلع
 هيءاجام قب دصتا سف ىتلا ةوبنلا نم ى ا هلضف نم هبا مهان 1 امنومتكيو للاب سانلانو ايو
 ىلع لال واثق اه .اعمهبهننا ناكو هلوق ىلا ام عمأباذعنمرفاكللاندتعاو مو هيلع هلبأ ىل ل

 نم سان نال هنيسقد هللا مه سمة ام نم هني نولي نيذلار غل وءال_.كنىوذ حالما اولوالا ل والا

 سائلانؤرماي ب ون وا أع هنوهومث ا.د دن !ىلعمم 7 فايل نادتشضوهت هنو ل - وميلع هلنا ىلص دمج مسا

 كاذإ_ءندهتلامهاث آامنوّتكي و هلهندبتب هللا مهرعأ نمناغكت مهل ءلثم كلذ نوماعب نيذلا
 للا .: ا اد ه رئي او سا. ءنءالب واب ىلعامأوءابا هنامتك «#لع تلا مزح نمهستفرعمو

 ل :ىاتوامي وك : وانرئاس مت مهلاومأ نمهتلا مهفرراملضغب سانلا ىلع نول ن.ذلاار وذن الات

 فصو نيذلا موقلا ءالؤهفصومّملا نااولاق ننذلا هلام لذ ف باوصلاب ل وقالاىلو اوءاو وسام هربغ

 ىنهللاد# ناو ق> هنا لسر هيل عدلا ىلصد# أ لهج نمش رعتبلخلارةي ًالاهذهىفمهتفص
 لخف هبتك نمءثاسنأىلاىسوأافهنيبدقدرك ذىلاعت هنناناك ىذلا قا نم ذريسغو ثوعبم
 هوذسالو كلذ لهج نمهومتك,نا هيوهتفرعمىف ,-هلاح هلاح تناك نماو أو ءالؤه سانا هند.

 لح 'اي ساخل' نو رمار م محب مهغصو هانت لحهلبانال 2: 5 7 واّىلوأ لوغلااذهانلت امناوسانلا

 هلءاقمذب واكب كلذ ىرت لب !ةلغعالو ةنايد خلاب سان لاما تناك امنا ممالا نمةسمأ نعانغامس مو

 لاعذالا مراكمن م ةلدعتد واو ءاؤسلاهاهسفن [قهتامعتسا وللا, تءا ىهناو 7-50 ”ءالو

 اولذف هومهاي ”أهقاناك ىذلا معلاب ناك انا هب للا مهغسصو ىذلام اخ تالق كلذاو هيلع 1
 ىتلا مسهااوماب نولخي نيذلا كلذ ىعمنوك نآالا لا اوبال للا تود وريمتك سان :ا]هنيستب

 مهل وكلف كاذفةقغنلا كل ارث. مالسالا لهأ نم سانلا نو صان و هله سف هللا وقح ىف ا متوةند

 كالذإ نوكيق سايعئ انعةناورلانمانرك ذام ىلع ىنعملا اذهف للاب سانلا ىهصأومهلاوماب

 اباذ ءزيرفاك-الاندتعأو) هلوةلب وان فلوقلا و هب مهو للاب مهغص دف موهةمدحو
 ةويشةف قرع 58 «موياغا ب معن :اىبل اهنا ةمعن ند اعلا :لعج واندتعأو هؤانت : لح كل ذب عد (اذيهم

 نم هلهنأ.: د : هللا مهرمأ ! نم هتعصو هنعل ن ,ءاكدلا هيمهلعدعب هيي ذك لا سوم 1ءهنيا ىل صد

 50 وهن رىلعمدقاذا هررحا 71 ىف هلاداتع هيف دوا 2 بذا ءنم لذملا باّةعلا ىنعي اًمههمايازعسانلا

 نوةغند نذلاو) هلوق لد وا ىف لوقلا و هيلعوض ,رذ ىذلاهننا ضرف سووا

 ن رفاكللاندتعأو هذان ل بتلدب عي (رخ الا مو ءلابالو هللا نونمؤدالو سانااءانر م-هلاومأ

 ىنذلاو سانلاءاثر مهلاو من وغغني نيذلاوانيوماب اذع مهتغص دنا فصو نيذلادوهلا نمهتلاب

 وأهللا ةعاطريغ ىف سانلا 1 !سصدقغني سعب سانلاءاثر هلوذ ون رفاك- -لا ىلعاغاعضغ تعض 8
 ةينادحو نوقدصت الو لوةيرخ الامو.لاي الو هنبأب نو“ مودالو ناط.شلا ل. ىف نك-لو هلم“ ريغ

 د وهملاةغصنماذهنا دهاحت لاه دوو نئاك هنالاعالاع ازحهيفىذلاةمايقلا مون هبل اداعملاب الوهللا

 ملسو هيلع هنا ل ضدللا لر سر نمةدقت مال سالااورهطاق لرش ل هأ اوناك نيذلا ناغنلا لهأ ةغدو هو

 ىد ءةوهلنادحوت تناك دوهملانالدووملا:ةصب مهنمهبشأ نوك# م مهرغك ىلء مهر ه.ناعالا لهأو

 ذا
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 نوفابلالضفماوفل ونعوذ جةدئاملاف (ه) كلذكوسمللانممسلة نو ثلا نملوعغمللا ديم ىو ست نوقابلا فاحشوىلعو 5
 نيبهننال صف فذ دعب وسو هيلعهللا ىل_صدجتا: نت ةويتاهيذكتاهرفك ناك اماوداعملاو ثعبااب
 ريخأو اهلبق د , الاف مهغصو ز.ذاارخ ”الاقد رغلاةةصو رخ هلا مو.ليالو لاب نونمؤبالئمذلاةفض

 ىناعملا نات سائلا نمي عون نمناتغصام منا نة ىنباموهتنب هل ءاغل او اولايا.: :ىهماي اذعمهل نا

 هللاءاش نا لعل سانلا نمع ون ةغصامهاتتلك تاتفصلات ناك ولوهللاب رثك ل هأ مهعج ناك ناو

 اماواولاب 60 لصن ناكل وسانلاءازم-هلاومأ نوةغنب نيذلا ننهماب اذ بعزم , رذاك-الاندتعأ و

 مالك قد_حاوق وص وأ ةغض ىلع ةفصفطعق 1 ريغ وأ واولال اود نا ناط نإ طتافانغصو

 ديرااذاو واولال دا لرب كاذدي ؛ را اذا ب رعلاه الك ى حهفالا نان كلذك ناك ناوكلذ نيّة. رغلا

 هناسأد لزث مالك ن هرهشالا حصخالاىلاهللا م ايلا + وراي نلت الوالاريغرخ ضَعوفاشلاب

 ناطيشلان كين مو) هلوقلي وا فلوقلا 8 مهمالكن مركنالاىلاههمجوت نمانب ىلوأ هيك
 هتعاطب لمعت امحاصوال_.ا كناط» لانك ضو ئانت لجل كا ذم شب , ( اني رقءاسفانب رق 4
 ثغبلاو هللاةمن اد>وهدووهتءاطريغف سانلاءانر هلامهةاغن ىف هني سم كلرعي وه سصغأ عسل و

 تااييكتشلا نم هرك ذاسفنالزب رقلابصنامئاواني رةناط.شلاءاسفلوةياني رق ءاسفت امملادعب
 دب زن ىدعلوقهنمواءرئاظنوءاس فبرعل |لعفت كلذكو الدب نءملاظال سب هؤانث لجلافاك

 دةةمنراقملاب نب رعلاناف * هند ركرصت اولاستالع ءرملانع

 مويلاو هللانأ اونو م-ماعاذامو) هلود لب واتى لوقا و قيد_دلابحاصلان بر ةلاب دب

 ءالؤه ىلع يأ ةؤانث ل-كلذد ىتعب (املعمهمهتلاناكو هللا وسهنز زراماوق_ةناو نخ ' <الا
 مويلاوهتلاياو تما ولوخ ا .لابالو هللابنو:مودالو سائااءاثر مهلاومأ نوفي نذا
 تاهاادعب ثعبااراو ع و داو لاهلاو هاحخخاو هلك رمال داو هللاناب | اوةدصول رخاألا

 مهتررىلامهلاو اك دا قي را 2 اوما را مول مهلا عابم 5 زانت اناباوةدصو
 رغكلا لها دنعر عغلاوركذلا ساسعأا سانا اءاراهو> هند مو موسغن ا امةديطاه ومهاطعًاوهّلل

 ءاد رههلاومأ نوةغني مم او مغص ف صولا و م هللا ناكو سانلا دنعلطابلاب ةدم اوهللاب

 نوديرونود.هةبامو مهااسعابو مهم لعاذل اوغياماعنويزكمرخ لا مويل وهاب مدوافاغت سانتا

 اظفاحوهو سانلافةدمحلاوةعىهلاو ءاب رلا كلذ. نود رب مسجنأ ًاومهلاو مآ نمنوةغنب , امو مهقاغناب

 قفل وعلا ف هسبلا مدا عم دنع مهءازسام مم راك ى- اهم ىف «بلع قعالوولامعأ مهلع

 (اوظعارحأ هدا نمت 1 واهةعاضن ةزس> كلت نا وو هردلاهث يا الممااجا) ىلا ع هل وذ ]وذ لد وأن

 10 الهبا نافهنلا مهكر رامماوةفناورخ الامولاوهللابا راما واروع اذانقمز لح ءاذب ىنعت

 ةرذلاعثمةمايقلا موناهرحأ ن مالوامثدلا ف هتَقْشن باو نمهْكْز را* هل.دس ف قفنأ هقاحن هادف

 لاف وعن نسا 2 , رجا كه يلعةيشتإ و هل هن زاعمنكل اون رولاىفاهل ردد ىلعد روك واهنزب زامكأ

 نزت اما خس لضفت نالةرذلاة ثم ملط الدنلا ناالت هنأ ةداق نعرمعمانرم لاق قاز رلادبعانرمخأ

 ضعب ناك لاق ةدا:ةنعدمع سان لاودبز 2 لافذاعمن يرمز( ص اهف اسوا. :دلانمىلا بح ةرذ

 اماواعجا .ندلا ف توكل ناموا با رذنزب ام "أيس ىلءقانس> لضفت نال لوقي ٍلعلا لهأ
 وثأ انث لاقىطساولا هو ننقص»ا مدع اكاهفلاق هنأ سابعنب !نعرك ذهئاة:رذلا

 ىللاق ءارج هل سر لاق ةرذلاقمم هلوق ف سابع نب |نع ةمررك ءنءعرمشب نب بيبش انث لاف مداع
 كلذ فاناق ىذلاوذفب وْنْز واها سداءارجلاةدودلاهذهنأ او عز نوره ني دب رب لاق بهو نب قدا

 7 انث الاقراشب ندجتو بالا دعم اخص رشتسو 1013171 لوط نعرابتالا تدك
 نموا ا لكنال نان لاويإ نوماس ناو سهناوتو :!نعوداتت نع نار اذث لاق دواد

 مول ناك الفال ىفا مب ممطيف ءفرفاكلاامأوةزخ“ الافامىزح وايندلا ىررلااهاء باشي 3 ةئلسدس

 رسم رظناال..ّف ةسمالملا نم م بمال

 بوعي ولهسوو ر#مولأ ني ونتلا
 ناوكتصذ نءاورصاعو ةزجو

 نيب موضعي قرفومضلاب نوقابلا
 هها اركمذلاز وع مف ضغحلا عض 1

 ةعضاا ىلا ةرمسكلا نملاقتنالا

 اول ذ اورو اورطظنا هءاشتمو <

 ضكراب اذ عو تثنجائيبحشو
 هرايومهدولست عطن كلذ ءابشأو

 ماشهو ف لخو ىلعوةزج اعدم

 ضرالاط ادمهش فوتولا#و رعولأو

 : دو ُّط اوسع: هاني دس ُّط

 ئادعاب طدلسسلا هاروغغ ط
 مودأو ُّط نيدلا قه اريصن ُّط

 الثيسلا ه المات نكالاصتالال

 [|ظع 6 جب ءامشل ع نمو الوععم ُّط

 هالمتف ُّط مهسغنأ توك ز .ه

 . ادن“ ُّط هاندبم ُّط بذكلا

 ط هاريصن َّط هنا مهنعل ءزبلاعس ر

 ماجه «تفيمالا ةرمه ىب#هع منال

 هلذذ ن«فطعللال هاريقنراكالل
 بقع عم ماهغتسسالا ى هائل 2

 ١ اريعس ط ه:ءدص ةامظعءافلا

 ايكح ّط ناذعلا ُّط ارا .

 فائكسالز ةرهظم ط ادنأو

 ههناىلع لعفلا
 املهناعس هناريسفتلاو ه اللط
 مظيالهللانا هلوةينيملاظلا دعوأ

 نذل لسرلاةداهشب ىرخ كلذنأ

 توكل قاذلا ىلءةح ةلبا مهلعدح

 ىو رواغعأ ثنكمتلاو أ مارال

 ء يفق لموعتل سدت كبس قفل انأ أ

 تلتها ىلع تارغلا ةرهادو سم
 لاقف .نتلع ىذلا تنأ !هنلآلوءرأب

 نب الاف ىريغ نم هعممأ نأ 210

 لعةداهشلا لوبقةمارك يات هللا ح رفءاكب هناةابلعلا لاه نافرذتهانمعاذاو هلآ ثفنإاهن الاكس لاق: 5 الاةذهىلا تيهننا



 ديه ةْمأ لكن ماذئحاذا مهريغودوهملاكر غكسل ادم نممهل | ودحأ تف :رعو ممدهاذ ) 0 9 نيذلا ءالؤه عئضي 0 7 كلاوقئالللا

 مهةوهو اولعفاع مولع دهشي
 نيد ذكملا ءالؤه ىل_عئل انئدو
 لاتذم ودلاكلذ فص ومتادمهش

 لوسرلااوصءواور:5نيذإادوبذ موب
 لق ودارملاوةض رثعم ]محلا هذهلق

 فطتللواولا نأ ر هاظااو ايل

 ناصع روكعص ىمنَعَت ذئئمحو
 فام-نالرغكل اراغملو..رلا
 صخب نأ اماهزئاسريغم.سغن ىلع ئشلا
 هللاب رةكلاوهودنم عونب رغكلا

 0 ل يي يمت 0000

 لاق نون رغعج انث لاققو رسملانجرلادبعزب ىسوم امص ةنسح 4نكت ملةمايقلا
 ةدئانمد شارك دح | امهدس ىسقنىذلاو راسد نب ءاطع نع لس نب دب زان رم لاه دبعس نب ماشه ان'

 اني راك أتولوقي راذا!نماوصلخ د ةنا اوأراذام -مئاوحا ىف ني:هْولانمهلايبضمهارب قالا
 ل اوعف راذلا مدد ا دفانعمن ودهاح وانعمت وع وانعم توموصب وانعم نول مد اوناك اذْنا وَ

 رانلاهتدشأ دق لجرلانودصترانلا ىلع مهتر وص مرحي وهوجرخاةهنر وص متفرع نفاوبهذا مهلهننآ
 لوقف نوماكت بف نودوعد ماربثك ارششبا نمنوج راع هب وقح ىلاو نيك لاو بقا فاصناىلا
 نودوعب اريثكسج ارشباست نوجرذع: هوج خاف ري طاريقلاقثم+ بلة فم دجو ناوبهذا
 ناك_ةهودرخافةرذلاقثم لقى متدحو نةاوبهذالوقي ىح كلذمهالوقي لازء الف نوملكستيف
 ةئسس>-ُكت ناو ةرذلاّقثم مظرالهنبانااو رئاقاوةدصأم نالاق ثد دحلااذ م ثدحاذا لادعسول أ

 دبعنب نلادبعزب دمج ”مداعو اريتاهفرذتمذب رنولوةيفا_هظعارسأ هندانمتؤب واهغعاش
 ملأ مدي زن ءلالهىأ ن ان عدي زب ندااخنع ثال نعد ال ْن بيعش و ىلأ 1 لاه محلا

 فنو رخ ا كفو هون لسو هيلع هلاىل_صهننالوسر نع ىردخ ادعس ىلأ نعراس نب ءاطع نم

 ربآ انث لاقلو_--ىأنبةقدص انث لاقمهاربانيرلسم انث لانئثااهب ٠شدع اعكالذ

 ىدان مث نيربخ .الاونياوالاهّنيا عجة مايقلام وب تاك اذالامفدوعسمنء اتت لاه تاذاز رعو ع

 هل ب وذي نى صلاهللاوح رغبفلاق هذخ ا لف هة>ىلا ئصاف:ملامبلط. ناك نمالأ هّنلادنعنم دانم
 كرامت هللا باتك ىف كل :قاد_صءواريغصنأك ناو هنمذخ انفمه:>وز وأ هداووأ هدإاو ىلع قحلا

 ىأ مسهق وةحءالؤهتنا هلل اعف نولءاستن الوذثم هول مدن با سأ االفر ودلاىف خناذا ىلاعتو

 ىاوراظن !ىتكتالمىأ هتكنالل هللا لوةيفا.ندلاتيهذدقو نأ نمبرىأل اوةيفومهتو ة- مهطعا

 اهنمكل ذب ل-ءأوهوةكالللاتلاقةنسسح نم ةرذلاقثم قي نافاهتموهوطعاوتخلاصلا هلاعأ

 ىديبعلاهوفعض ةكئالملل لوةيفةنسسح نمةرذل اثم هلوب وء-ة-قحىذ لك انيطعأاش راب

 ة:تسحْكت ناوةرذلاقثم لب الهنن |ناهتناباثكا فكلذقاد_هموتزملاىتجرل_ذغب هوادتداو

 هن ايسستديش ودئانسس>تيتفناو اهطعي ةفملاى أ امظع ارحأهندإنم توب و اهفعاضد
 اوعطهّنلالوةفريثكت وبلاط قب وهن ايس قب وهنانس- تينف انهلا ثدي معأوهوتكتال# لا تلاه

 لافاهتنأ ةقدسص كش مهجىل اكصو' ةقدص لاةراذلا ىل اياركسح هلاوبتكاو مهراز وأن م هيلع

 لوقب ناذاز_ تءمملاق بئاسل | نب هللا دع نع ةركذعن/ ثوره نع هللا لسع نب ده ع ثناهو

 مسقرك ذدرفأو ماع هيأ لاعب وأ

 اعيظةثولوسرلا فرشلاواهط'هنم

 نايسصعل .<وأ هيدوخجانأشل
 رغكال ةرباغملا ىصاعملا ىلعلوسرلا

 راغك-لا نأ ىلع لالدةيآالا ف ن وكف
 ول ىنعمو عئارسشلاعورغب نوبط اخ

 م-عجىوساق نونفدب ولى وست
 نؤدوبرأ كوملابىوست 5 ضرالا

 ضرالاواوناك مهناواوةعبي ل مما
 تودورةابارت متاهلاربصي وأ ءاوس
 رفاكلا لوب و هلروذكح اهلا

 نو.تك.الو هلوةامأ ايات تنك ىنثملاب
 هإ-بقامبلصتي نأ امافاثيدحنلا
 تقيطناولن ودون ىف طعالواولاو
 صااوهك اونوكن لو ضرالا هلع

 لاعلاو أو غنانالو هباورغك الود
 مولاو أرامل نيكرشملا نأدار#ملاو
 مال الا ل هالرغغب هللا ناةمادقلا

 دمسيناذاول ءتاولاق لرشلا له نود
 نيكرشمانكامانبر لاو نولوقبف
 مت ذتنيف مهل هتلارغخي نأءاجو
 مس مديأ ملكتي و مسههاوفأ ىلع
 كانه زولم_ءءاوناكامب مهلجرأو
 هللا اوخكب موابارتاوناك م خان ودون
 2 15 نآاماواث دح

 ف.كفذ هللادنعرهاط: وأعامناف

 هودص5نأو هناك ىلعزوردق

 مويا ف صو علا مهومهووأ

 ةنملا برسم دقو ىراكس منن اد ةالءلاارب رقت الاونمنبذلا اهم ناقف تابحتملا ماظعاوتاعاطلا مانس يهىتلا هالصلا ةبغبك

 نيرحتاالا اونيل والاسؤرىل_ءدانمى دانيفةمايقلام وب ةمالاودعل ادس دحؤيد وعسم نب هللأ دمع لاق

 ىلع واهب أ ىلسعق>اهلبوذي نأ ةأرملاح رغتف هقجىلا تأ لف ق هناك نمنالف تالف اذكك
 هللارةغبف نولءاستن الوذثموت مهيب با ثاالف دوع-سمئثباأرق ماهو زىلعوأ اهمدنأ ىلعوأ اهنبا

 ىلااو:ثالوةرف سانلل مص:.فأم_ثسانلاقوة-نمرغغيالوءائاممة- نم ىلاعتو كرامت
 ةملاصلا هلام [نماوذ#+لوغيف مهقوقح مهتوأ نبأ نمايندلاثينف برلوةءق مهقوةحسانلا
 امم هل>دب ىح هل اههةعاض ردلاةثم هلل ضغذ هللاسل و تاك نا ويتم ردع هق-قح-ىذلك اوطعاف

 هنان_سح ثننأيرث ]لاقامة سشادسع تاكتاو ه ردلاهئملظال هللا ناانملع ًارقمم ةنجلا

 ول الاقراملا!ىلااكص هلاوكص معهن ايسرلااهوغ.ضافممخ ايس نماوذخ لو .ةريثكتوملاط قدو

 قرخآ هلدنعلبق ةرذدلاعّدم ه|تحوا دبع ملي الدنا تااذههتنادمعلد وان ىلعت: الالب واتفرشعح

 االفهبلعء؟رث.فهقوفاف ثا مول 3 هداعم
 هذحاي هنكلوهملاط نم مولظ م" هذ

 نمزشاب . 1

 ىععاهفع اضيةنس> هلد>وت ناو لة اهفعاضد ةنع. كل ”ناو لبق تعبت مولظم لكل ل اط لك
 مظعلارحالا اوا_ءافءارس اهدنع نمدطعي ول و |وظعارحأ هندانمتؤد واهرحأ اوامماوت هلفعاضت



0000 

 نوديهنلا اون سحلاؤدوعسم نا اوسامعنا ) 0 3 ل |وةوشه ورعتسملا ذمدأ اراانأامهدحأ نال وقانهاهةالصل ا ظغل ىف و ةرقبلا ىف هلوزت 39

 فذحالا ه.سدق شل و يناشلا

 ةالصلا عض وماوت رقت الىأ فاضملا

 نأ نورثك الا هيلعو اههناثو
 اذااولمتالىأ ةالصلا سغندارملا
 لوتلا ىلع. الا ىنعمو ىراكس منك

 نيتةلاح فد دسملا اورق ماللوالا

 اعج نأ كلذو نكلا لاا مهادحا

 رجلا مي رحت لبق ةياوصلارباك نم
 د_علا نونا منا هبون رش اوناك

 م دوماعهتا صل اورلا عم ةالصل
 نآرهاظاانال 0 هك
 هبئاامافرصسملاو أ اذاثاسنالا
 امفةالص الصلانأ ٌكشالوةالملل

 اهتمركسلا عنع ةصوص#لاوقأ
 نم ىثتساوةءانحلا ةلاحام هنأت و
 زامتحالاىأ روبعل ا هلا هلا هزه
 هاملاىلا قدر املا اكن أي ريعسملا يف

 مالةحالاعقووهبفءامملا ناكو أ همف

 ىلا ىناثلال وعلا له ىئعم اوهيف
 ةلاحىلوالا نيلاح ىفةال هلا نع
 نولوةام اولعاذاالا اضد ار كسلا

 اهلايشغةال_ىلا نأ رد رو ىععمو

 ١ ةءانحلاةلاح ةيناثلاواهملا م

 ليبسلاروسيعةلاهنم ىتاتسيو
 ىأرفسسا !لوقلا اذهىف هيداربو

 . الاةبانجلاا"هلاح قوالملا اون رقت

 كس

 ىذلا ا ىذلا لا ؛ واتلا 0 2 دنبلي 0 | رشاد اال

 : الط هلا هذ و هتعاط ىغفنلا ىلعاهق لات ح 0 هيا قاس ف ناك ذا هتدكىلع

 ةةسحْلت ناوو رذلاقثم لاعب الدنيا نأل |وةب<تعاط فْنيعذاذلادعوأ وأ كلذ لوم ناطيشلا ٍ

 ةماعكللذتأ رد رهف :س>ْلتناو هلوق ةءارقفءار علا تغلتحاوا_مظعارح "هند نمتود راهةعاضن

 ةعامج كلذ رذواهفعاض ةئسح ه ةرذلا ةنز كت تاو ىتعع هس سات ناو قارغلاءارق

 دوعسمن للا دبع ن ترك ذامىلعت:سح دجوف ناوى عمت نسما عفوةنسح كت ناو : هس رملا ءارق 5

 لدغا ضعبل |و5 ىف هيدي رآ هنالاهةعطد ىلع 9 اوفلالاب ءاج هناقاهةعاضد هل وذأما وذل وان نم

 مولا ني ةعْض كلذ فءعضا هلوق ىف هيدي راولو: ريثكأ اناعضأ اهغعاضن 5 ةد رعلا

 لهأ عج مه مهضع لاء فاه مهد عوأمة<" الاهذ همهننام_هدعو نيذلا ف لب وألا لهأ ىلتحا

 اذث لاقحابصلانبلضغلا امثدع اعكاذىفوأتعاو مسوهيلءهلباىلصدمعمت وهللاب ناعألا

 تاقفةرب رهابأ تي ٌهللاف ىدهنلا نام ءىأ نعدير نم ىلع ءاةلاضف نم كرايم نءنورهنب دب /

 هتعمدٌةل هّناوف كلذ ن مكيبع امد لاق ةئ ا عل كل ! يطال ةنساط ان الود ”كناىجغلب 2

 كلذلب نورخ نرخ لاقو هديل اىنلأ ةنسللا فعاضل هللان الوش سو وهملع هلا لص ىلا ىنعي

 طئوننورهئيدجت ٠ رص اعكلذىفاوأتعاو بار ءالاو ىذا اوبلا له نودة صاخنورحاهملا

 تلزئلافر عنب هتادمع نع فوعلاة بطعن ء فو زم نم ليضف ا 3 لاقريك ىلإ نبىع ان لاه

 وهاملاهن رحاهمللا ث لسحب .رلا لاعذلاهاهاامآر مشع هلف نس محلا ءاخن ا رعالاف ة هن ل

 لاقاذاواميطظع ارحأ هندان متو واهةعاضب نحل ”ناوةرذلاقثم ماطر الهنلانا كلذ نم مظعأ

 اهب الاهم ىنعلاةنملوةراوملاب كلذ فز اوةلاىلوأو رغعجوأ لاق ع ماظع وهن مظعئل هلل

 لسوةيلعهنناىلص هوس رابخاوأ هلا اخاف توك ت انئاس ريغهن'كلذوا نا ارعالا نود نب رحاهملا

 اهلاثم رمش عءازحلا نمةنسحلا,نينمْؤملا هد امع نم ءاج مدننا دعوا ص ناكم اذافاضعبهضعبر : عف دب د
 نيود مسوي .اعدللا ىلصهنءام»أن ا دناذالان ارينا ناكو هلاهفعامد د نأ م ممةنسحلاب هاح نمو

 ىدصد مل و4 .اعدتلا ىلص» رابح اتناك اذاا ارمسةمزح : ؟الاوالمءامهدحأ ن وكت نالا رباح ريغنأك

 نمن رحاهملل فعاضتل: :ىهللانا 5 ره ًاريخ تا هم كاذك كلذ زاك ذاواضعب اهنذعب

 هيلعهقلا لسن ىنلا نعرعنئاكو رامىلعاعااثما ًارمشء م ممرارعالل و ةنسح فل ىلا نامعالا لهأ

 ى'ابتح هلوقل غل بس 3 اني لاق ىبنملا 7 ن1 مطل نيوغل كازو ندع ماضوعءىجعب اميظعارح] - .. .ه 2 هه © 31 7 . و 000 2 9 3 2 الانوك نازي ورغ#لا لا ||| دس حن طسطخم قس هنافاوسأ ةيدارسقلا هيوم زو 4 فجات مياه منة سلا ا لا ىهواهذ نورذعت ىرخأ لاس كعمو رضع هلفني#ف ويلا بارعان مة سحلاب ءاس نم ىنعب اهلا ثمر يشع هلذةنسكاب ءاج نم هلوق ناو ملسو

 لبس ىرباء ريس غامنج اهوب رقت نمتود ودوعسمثب نعاذاز ن ءدرعولأ اذه .لاق لهم ىبأ نب ةقدص ا لاق ميهاربا ني 0
 نءاانع جاع ىف لاونمسملا اذث لاق مسالا ايادص اهطعب ةسنجلا ىًاميظعارحأ هندل

 3 لاقاح. ظءارحأ هندإ نمتؤد داق ندع نسمات لاق 2-8

 ارحأ هند نمو وهلوق فدي نيا لاق لاق بهو نب !انر يأ لاق س ذو مع ةنجلا مانعلا

 0 ودنهنةمأ لكن مان اذا كف -ف) هلوةلي وات فلولا هم ةنحلاام. اضع ارحأ لاقاممظع

 نضانمحاذا مهم فيك ةةرذلاقثمهدابعملظب الهللا نا هؤانث لدا ذب ىنعي اد مءالؤه ىلع كب
 ءالؤهىلع كب انثج واهب ذكواهلسراههي دو اهلاعاباه اعده د نع يعن د روشةمألك
 ندمت انئدص 6 ارسل لعادل كتم ىلع ءالذ اوه ىل غدا كي اذتح ولو#» ادهش

 رمش ةمأ لك نماثج اذا فيكف ىدسلان ع طابسأ انك لاف لضم نب دج اذم - لاق نيساملا

 هلاح ف: 00

 اهمف ليصغت نم ىحامل هر هرقاسمملا

 آ دحي لم بنجأ اذارف اسملا نأوهو

 درو ةدانجلا عم م ىلسصو ا : هأملا

 اذااض .ًامقل انجل نآدعب هيلع

 دروأ ضراءاملالامعتسان ءزع

 ةياذجل ا ىلع ةالصلاو م“ :لا هلزرح

 اينجالو هلوقهسيلط ف طعاذهلو لاجل ىلع بصزلا لت ىف ىراكس متنآو هلوقوناركس ع جب ىراكسوالوأرك ذاب صم خا ذهلف بلغأ و معأ رغسسلار دعنا لاقي نأال مهلا را ل ل يح بيبي
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 روهج- لا بانتجالا اوهىذلارددما ىردغ رح مدا هنالثعنأل اور 5 ذملاو (ه1) عمجلاودحاولاهمفىوثس فئملاو

 1 ركسلات ا لاف ئيعباتلاو ةياضعلا

 ١ ه-فاولو مونلا ةبلغهيدارت انهه

 دسنءةرابعركسلا ناففاةشالا
 دسليبسلا اركسو4-:هوقن ر اما

 تأوهنا ارمذلا قركسااوهقب رط

 لاني قزاَضل/ م هيلع انبغ ذل
 ىرا## ئاذع مونلا دنعفوصلا
 دسنيفةظلغااةرختالا نم ورلا

 حورلاذ_ةنءالو اهبىراحملا كل
 نديلارهاطىلارصامااو مماسلا
 ىفةقشدح .ركسلا ظغانأ ناوجلاو

 فالطالا ف لمالاورجلان ركسلا

 امافاراكت لمعتساىتهو ةقيقحلا

 ىل ع هلوةك ادّقم لمعتسا

 سانااىربوتو اة ركستءاخو

 ىلع نورمسغم ا عج ؟ااض : اوى راك

 لوزغاا ببسورةتابرمش ف تازئاهنا

 3 "الان مادا نوكيال نأ عنج

 سنلاءاعدا ك< رووح لوق ىلع
 ناب رقنع ىس-ماتا هتايةن الاف
 ةباهىلا ادودمركسلا لاعةالضلا

 محلاو لوقيام لع ثدح ريص: نأ
 كلذعاهتناىذتعي ةناغيلادودمما

 ىضتغي ذهني اغلا كل دنعمكسحلا
 ناك اذاركسااعم ةالصلا زاوج

 هالصلازاو-و لوغيام لعب تاع

 ركسلااذهزاوج مهرتركسلااذهعم

 3 , !فرمتللا مرح :كانعتا ل

 نوكتذقالطالاىلءةدئاملاةروس

 ةب الاهذه تالولدمضعنل ةحضناب

 معو مالك!!لولدمنالاقن مو

 مهغلاب ل ان رشلا نع ءىسبتلاىلا

 صرصةتو ةالصلا نمررغلا دنع

 ءادعام ىنن ىلع لديالركذلابئشلا
 ةباعلانأ يذكشو نمنوكرلف
 قلطملا مب رخلا اهنم اومهغيمل

 ةالصلاتافوأ ىف نوب رمش الاواك_ذ

 نوه الفاهوبرشءاشعلا اولصاذاف
 1 ا ولا 7777:7277 ب ب و ب

 ٍِ جابم نعى انأهرف قشلا وب رابانن متن ااولاقق هدئاملاةب .1تازتثاىلان وأو“ اماولع و ركل امهتعبهذدق والا

 ك0

 د اولاهموق نمهعم مل_سأ نم مهم سماي .هلامون نون اينيمدنلا (!لاقارم ءوشعالو اوه ىلع كد اذحو |

 هاتنباالاهعمنمؤ١ مايكل اند طوامودب كود ىتج كلذ ن ءرثك أو لقأو ةرمشعلاوناذثالاو

 ل وو د سل نوطوقب داما نسلاعف ول نولوع ةةيرتا -رأ امتنا لغ مهللاعيف

 ١ اوغلب دق مهنأ دهس شنان رنولوةءف نودهشت مفةداهش د نعاو ءدوأ لسرلا نا نود مدن مهل لاقي

 دمت ع دف لس وهءلعهتلا لصد نواوةف كلذ ىلع دهشم نم لاف ط ءابتلا,ا.ذدلا ىف او دبس اك

 الغش وةسمأك اذاعح ل ذكو هلوق ثاذفا وغلب دق لسرلا ناوا وقد صدق همم نادهشدف مال سل اهيلع

 لافنيسحلا انث لاقساعلا انشدص اريهش ككل ءلوسرلا نوكي وسالا ىلعءا دهشاف وكت
 دق طربال اهلوسرلا دبش هما 7 لكن ماني اذا فيكف هوت ورح م رحت الاقلاق اح قع

 اهلعىأاذا ملت وهيا هنبا ىلص ىذلا ناكل اق ادب هاله لع كنان - -ووبملا هلل هل-رأاممهغلنأ
 نءىوخلادب ز ول نزع رشا ان لاق طاوثب ىح انث لاقديج نا م فا تل
 نمانئحاذا ف كف هل اود كاذفة عملا مولدوهسشملاورمتد هاش !١لاقدومّممودها دو هلو :ىف ةمر ع

 نايفسس انث لاق ىرهزلا رمت نب هلبا دبع م اديس ءالود ىلع كب انثحو ديهجشب ةم 0

 ديهتشتةمأ لكن مانئ-اذا ف. 5 ةهلبادمعن عدس "1 نعش رح[ ورع ر هع ع ىدو ملا ن

 نب فولاذ مهف تمدار مها ءادم وش يلس ولعه لسنا لوسرلاةلاقاد عش ءالؤه ىلع 52598

 ىأ نب مهاربا انث لاو ىالا زبد ان طد.مشئث لك ىلبعتنأ ًاوه-ملع ىبق ةالايعا تنك
 نءاللاف سوم يلعمتلا ىلصىنلا امماقلا ن 9 ٍىدوعسملا عند .عن ن اءغس 5 لاه رب زولا

 دوعسم نار قف ل اقف ىري#غنمهعم“أ نا بح ىنالاقلزنأ كل ءوأرقالاق ىلع ًارقا دوعسم

 ىنلاربعت #سالاقلاق ادا وشو الوه لف كب :انئحود. هش ةمأ لكن ءانتحاذا ف كرف غاب ىح ءاسنلا
 هسمل أ نعد رح درعن رةعح مدد دوعسم نب |لاقدو عسم نبا فكو لسو ب ءلعهلنأ ىل

 تنأو ولف اسقرلا تن تنك ى تفوت اذاف فتمداموكلعد مس لاف لوك ءاع هلياىله ىنلانا

 مهجبىوستوللوسرلااو هعواورغك نيذلادول ذم ون ) هودلن وأن قلوقلا ف د. ىش لك ىلع

 كتمأ ىلع, ءىجضنو ديوب ةمأ لكن م» ىحن مول هؤانم لج ثا| ذب ىنع. اش رح تاهو كالو ضرحلا

 ضرالامبىو تول هو سراو معو هللا ءنادحواو د نيذلا ىف لوي اورذك نيذلا دون ادهش داي

 ضرالا مسج ىوسأ ول ةزيدملاوةكمو زاخغال_هأ ءارقةماعهنرةنكلذ ةءارقىف ءارقلا فلتحاو

 مهنأ هيدارب نيسلا ىفةيناثلاءانلا تهندأ مث ضرالا مم ىوستول ىمعءانلا عفو واولاونيسل اديدشن

 ءانالا مشب ضرالام مىوسنول كلذنورخآ 5 أردو ضرالاو مهءاوساوفاكفايارت او راصول نودول

 اولدعاونيسلاديدشتاو 7 ما ًاريغلوالا ىزعملاهةفوكعلا ل هأ ءار ةةماعةءارذ ىهو زيسلا فضو

 ضرالا عسب ىوستولنورخ ١ كاذر قودحاو فرحىف نيدب دشنت نيد 0 الن ررعلا ناب

 نسم هب هل عقب هنأ رك دنكتالذ لع م تمتراهل مارارتاوراصق ضرالاو هللا م هاوسول ىنعع

 نوكيوثلأ ممم ينم نمتال ههفئراغااًر كلذ ىابو ىنعملاتابراق:متآ غلا ءذه لكر اا
 هل عح هللا نوكي نأ نيك ن هكالذكو كلذكاناهتن نب وكتب تا ذك توك نأ ىف مداسعأاب ارب 31 مول

 م-مىوسا ةولكلذ ىف ىلا ةءا ارق اسعاف كلذكت اكن ا ومالا تا ىل عاب ارث ن روكد نأ بع دع كلدك

 نيد ىتعملاف قيذواللود-او فرح نيديدشت نيب عملة هارك نيسلا فة كو ءا لا حب ضزالا
 اوك تأ نون همس منأ هؤانث لح ممتع هللاربتافابارت تنك ى تبلاب رفاكللا لوقب و هلوقنيدو كلذ

 مهاو وسف ضرالا مم ىوسآول وذ كل ذاك فاي ارث تا كك ىتنيلاياولاقم-منأ م-مءريخيلو ايارت

 هنلانو:ةكبالو هلوامأوابارت تنكى نالاب هلوقب من ءرمت  ىذلا ىنعملا كلذ قفاويلىلابعأ ىهو

 مسههاوفأ كلذ تدح ناواثيدس> مهحراوج هللا, ف الو ىبغع هولوان لد وألا له أتاها لل

 تعد

 ووجب --



 / ندا او ا يل

 مع ارةحابالا تناحنأالاءولا كلذ م0( ريغب وثدولا كلذ ريغ ىف هتحاب | ىلعالو هع رحت ىلعل ديال ناكت اوامهح ا قل ا
 ىكششللا 3 : د

 ثلابثملا رع فرطمنعورع انث لاقماكح انث لاقد_جنبا اًنشدص كاذلافنمركذ
 لاقو نيكرمةمانك امانبر هللاو لوب هللا تعمم لاف سا.عنب الحر ىأ لاهريبح نب دعس نعورع
 هننااو ارامل ممماف نيكرسشمانك امانب ر لاو هلوةامأ سابع نب !لاّشفاثي د هنلانو كالو ىرخ آف
 ىلعهّللا مف: نيكح رمثمانك امان» رهتلاواولا ذر <-لفاولاعت اولاق مالسالا لهأالا ةزلا لدثدال
 امس لاق ىحي نب نسحلا انثص اثميدحهشانوقكالف مهلحرأ وميدب تماكتو مههاوفأ

 نب ا ىلا لح رءاحلاوريم- نب دعس نعو ,ر عنب لا عملا نعل لتر نعرمعمأب ريض لاق قاز رلادمع

 هنكلو كى ثلاب سدالاقنارغلافك شو هاملاةذنارقلا ىف ىلع فاتت متءامسشأ لاف سامع

 امك امانب رشاواولا نأ الاو منتف نكت م مملوعي هللا عممالاف كياعفاتدناامتاهف لاق فال#تا

 اولاق نأالا مهتنتف نكست مل مث هلرقامأ سابعنب!لاقفاومتكدةواثي دحّننا نو ةككالولاقو نيكرم ثم
 رغغب الو يون ذل ارغب و مالسالا له الرغغب هللانا ةمايقلا موناو راسا م مناف نيكرسشمانك امانب رهثلاو
 مهلرفغ نأ ءاحر نيكرمثمانك امان رهتلاواولاعذ نوكرم هم ادت هرغغبإ نأ تنذهمطاعتب الواكرم#
 اودعواو رغكنذلاد هول تا ذ دذعف نولمعب اوفاك اع مهاح رآ رمهيدبأ تحاكتو مههاوفأ ىلع متهذ

 لاف مهاربانن لم انث لاق ىئخملا 1 2 ايد هنلانوةكلالو ضرااءمىوستوللوسرلا

 هللا لوةسا,عنم'ل ةذس اء نباىنأ ىرزالا نب عفان نأ 'لامضلا نعريبزلا انث لاق مسالا انث

 هلوقواثي دحهننانوةكبالو ضرالاممىوستوللر رلااوصعواو رغكن يذلا دون ذ.مول ىلاعتو راب
 نا ىلع ل أت اقف كلب ا دكأ لداء نمت كاب سد ىلا سابع نم | هل لا مذ نيكرمشم انك امان رهنلاو
 داو عشب ةمايقلام ول سانلا عماج هللا نأ مسه ريح اقوهملاتعحرا ذاق رّهلا هنا شثم سابع

 نولوةرف مهل اسف دعت اولاعت نولوقيف هدو نكالا اي شدحأ نم لبي الهنلانا نوكرسشملالوةيف

 د عف نيكرشماوناك م أ مه-راوقطنتس ومههاوفأ ىلغمتتكف لاق نيكرسشمانك امان رهثلاو
 لاق أ ىنبث لاقدعسزي دمت مود امدحهننان وكمال هممت وس ضرالانأولاونع كلذ

 ممىوستوا لوسرلااودءواورفك نيذاادوبذةمول سايعنبانعهسسأنعفأ ىنث لاقىع ىنث
 ذ_هىلعتب الالب وأتف مهل علابجلاب ضرالاىوسأ نأ ىيعباثيدح هللا نوةكنالو ضرالا
 الو ضرالاو مىوستولوسرلااوصعواورفك سذلا دوه ذة مون سابع نبا نعهانيكحىذلا لولا

 لاقو ائيدحااومتكاوفوكي ملمس خئاو ضرالا عماو وسعس مس اونت مس مناك اميدخمللا نوت
 ئشمهنلا نعمتك« سداو ضرالاممىوستوان ودون وادب دحن رو 0 هوب كلذ نعمت ورخآ

 هيلع كال هودصتف مهتنسلاب هوكك تام مناف مهصأومهثي دح عدم رك ةلجل عل هش لح نم

 اولعت ىتح ىراكسمتنأو ةالصلااوب رقتالاو:مآ نيذلااهيأاب) هلوقلب دات ىفلوقلا © هنمئت
 مثنأو ةالدلااون رقئالهوسر وهللااوقدطاونمآ نيذلااهيأاب هؤانث ل- كلذ. ىنعي (نولوق'ام
 ىلاو<ذنوأ هيدا صضأاةاهف نؤرغتومتالصفنولوقتاماواعت ىحناركس عج وهوىراكس
 اون رقتال لوب هللا هانع ىذا ركسلا ف لب وأتلا لهأ فاتنا مث رح ز وء#ن عكا نا ماجف هلق
 دمت انيثمع كلذ لاقنءرك ذ بارشلا نمركسلا كلذ ىنعوجضعب لاق ف ىراكس متن اوذالصلا
 لع نعنع رل' ومع نأ نعس اسلا نن ءاطع نع نامه س نك لاه نجح رلادمع ا لام راس نبا

 نورفاكلااهيأاي لفرع نع رلادب عمهم ىدفرمللااوو رشرخ 1 لر ونجرلادبعو وهتاكه نا
 لاه لاهتملا نب حالا انك لاق ىتثملا ئعرص ىراكس متن أو ةالصلااون رقتال تازئذامف طاقن
 اناريشواماعط عند فوعن نجح را درع نا بديح نب هللا لسع نعست الان ءاطع نعداج ائث
 نيدىلو كني دولا متديعامدباءانأ ودعا امن و دنأع منن ونوددعتامدمءأن 004 1 هاب 0 بر غلا مم ىلهدابلعاو هدّقف اول يحاول رسواو أك اق مل سوهيلع هللا ىلص الا بادعأ نمارغناع لف

 اوم د مدنا - ه)

 همهف اك الذ نظلا ىلع ىلغف لصالا
 - ركحذ ىلا هنا ٌمةيامصلا
 صأ:ثدحلالاحىف نروذعملا

 مهرفس ورم داض م مهند نمالوأ

 نام قاةكتس !ىفنومدعتملا مس لال

 رغسااو ضرملا ةريكا مها ةصخرلا
 ةمح وأ اناء سالارثاس ىلعاهّتماذو

 اذا ىذرملا نأ ىبعملاو: هدرا
 مهز عو م خكرح فعضل ءاملااومدع

 اوم نأ مهلفدسبلا لوصولا نع
 اذارغسااةلاح ىلع م>نيذل كإلذكو

 هل اوةلاقد نأل وح و:دعملهومدع

 ىكرملا -ىا دق سما ءاما ودع مذ

 مءاماود-و ناوتصخرلا ف مالا

 هر وعأ ورهطتلا هيلع سحو نم لكمع

 مدعو و دعوأ عبس فو1نءاملا
 ءامالناكمفراصةءاوأ ءاقتسا ل

 ىتاابامسالا نم كإذ ريغوأهف

 دارو رغسلاو ضرملا ةرثكرثكستال
 ءطيبك رو ذ < هعم قاع امضرملاب

 بيبط لوعبر هاط شح اف نيشوءرب

 فاةعالو ملأت ناالتباورل لومقم

 ةيانحهتباصأ ةرادعلا ضعب نأ ىو ر

 مهضعب ل اسفة عظعة ارح هيناكو
 ععسفناف ىلتغاق معتلار تغب لف

 هول: لاّعذ سودا عدلا ىلس ىلا

 هلرو<دوادو كلاملاقو هللا مهل

 فوضرملا عاونأ ع مح مونلا
 ضرملاىلاىدؤاادريلا ضرملا ىنعم
 ثيدح نمصاكءانملا لمعتساوأ
 الو هلوةريسفتا ىفصاعلا نب ورع

 لي وطلا عب رغسلاووكسغن وادق
 اهتودامو ريصةلاةفاسم ىنعأ ريصقلاو

 طئاغااورهبىلعوأ هلوذ فالطال
 هعجو ضرالا نمنئمطملاناكملا

 ءاضةدازأ اذالحرلا ناك ناطنغلا

 ضو نفاطن عنتلط ةدحاخلا
 هن و سانل ا نع آن ءهنق سدغب

 واداتعمنمنيلسسا ١ نم رعام لك 5 اغلاب وعجل اءابلعل اريك ٌ وبال ذنع



 سملل اامردان
 هسلاو يخل اوىعشلاورعنماو

 هيدارملا امه اثو ىيفاشلابقذ
 ندسحلاو سابع نبالوقوضوعامجلا
 ةشممدس ن . [بهذموةداتق ودها<و

 قدر طب تارذلاىدروا- اةعمشلاو

 لسمو نم منهوهقلط ناوتيانكلا

 لبق نمةبقرربر قف نهو سك نأ
 هننانا سا .عئءا نسعاسا نأ

 نعرس# ا | ١
 لعمتلاضي وة سمالملاب ةرم“ ايملا

 متربك الاو رغمالانيثدحلا ةياذا

 له ضع. لاف فانا !بهذم ىلع

 سماللاءوضوُضَةَتْنب امنارهاظلا

 حيمصلاو مث ساوأ هلوقل سوأللا نود
 'لارتشالاعمامهءوضو ضن هنأ
 ةذ-الاءاغتبا ىف سولملاوشماللا

 اذايفاشل !لاقءاماودخت ملذ هلوق

 ملوءاملابلاهف ةالصلاتقو لحخد
 ةالصاات دو لحد مث ىلصو مذ دحب

 ىوخأ ةرماناطا اهملع ب حو ةيئاثلا

 قدس رعشمناد-ولامدعنال

 قماسس نمةرم لك ىفديالفبلاعلا
 لم ءلدب بحالة غي .نحول أ لافو باطلا

 ىفباطل !ق.سوامزع هدحن لو هلوق

 ع هنأ, بح او لا< ىلا _عتمقح

 7 0 اهمللز احلا ىل_ءمااكلا
 ول هنأ ىلءاوعج اود < مل ايش بلط

 هشطعل هلا ادح اهذك-!ءاملادحو

 هلر اح عم مربت ناويح سشطعاوأ

 هرغكي ام ءاملا نمدجو ولو مهيتلا

 وأ هلمعتس هناَدع الارزعصدالاف

 ةباذل | ارهاظب الماع ِن وكمل مي م هبصل

 ديعسملا ودعّقلاةغللا ىف ينل او

 باعث لاو ىلء اق ىتعع ليع:بارثلا

 ناك ايارت ضرالا ء-و هناجباج زلاو
 اذاةغنول أ لاقا:» نموهريغوأ

 برضو هلع بارتالا رضص ناك
 6ع .ذاك كلذ ناك حسو هيلعددب مهنملا

 00 1 1 هَ لا 16 35

 نسبتها ندا جرش هر انا .ه (ه0) نالوقي ٌهفدسمالملاوأ

 تدع ثول دق ع ”اماولعت ىت> ىراكس متن او هال_تعلااو رقت ال , "الاهزهىلا_عتو كرام هنن الزناف

 اونمآ نيذلااهيأايسادعثب نعمبنأن ءىلأ ىنت لاقىبع ىتث لاقدأ ىث لاقدعسزد#

 0 متنأو ةالصلاارب رقتالاون :.0 نبذلا ا بمتالاقفريل امرت نأ ل بةىراكس منأوةالصل او ر نال

 نيذلااهيأاب هلوةفن ززعأن عر م نعر رج امي ل اه كل جنا انثادح 23 . الاىراكس

 لزنن نأ لبةاذهناكو لاق ذر هنانوب رش مهواذهلزنلاةىراكس تأ أوةالصاااون ر 2

 تارا دسار رشارفاك لاقنزر ىأ نعةريغمن عرب زح نك لاق دمج ئءااسث رو را مرج

 لاقورعزيد# شاع اهوكرت ةدئاملافىلاتل ننال ةءاسنلا ف ىئلادعب ود وةرقبلا ىفىتلا
 لاق نولوة:اماو عت ىقحىراكس متن ا ا ا نءعىّسع نع مداعول ادن

 انث لاه 5 ةغبذحولأ انث لاه تملا ٠ رو رجاء رعاهضسن مث ىراكس ء_هواوأصن نأ اومن

 انيس لاق فاز رلاد معان رمش لاق بح نم نسحلا نئرص هل مدهاحت نع مدع فى ثنا نع لش

 تاؤادلاروض-دنءركسلاتوينتاوناك لاق ىراكس متن اوةالصلا اون رة:الهلوق ىف داق نعرمعم
 قمهارباوز زر أو لث ءاو أ نعةريغم نعرب رح 5 لاقد. جنبا انئرص رخام د من

 ريرك ما اننجق لكرشسللاورخلان ءلنولعس دوىراكم متن اوةالصلااون رقتالا ونمان يذلا باو

 نأ لءقاذه ناك اولافاذ --افز رواركس هنمنوذخك" هلوةواههعغن نم ريك !اذنهداو سانلل عفانمو

 لاقنمركذ موناان هىراك متئاوقالسصلااو رة:الكلذىنعمنورخ 1 لاقو رنا ع رة لزني
 ماناوةالصلااوب رقتال كالا نع طسن ن ةلس نعىلأ انث لاق م نيا انمثص كلذ

 1 ةلخ انك ناك مسع ولأ اند لاق ىراغغلا مزاح يد جن انك دص مونلاركس لاق ىراكس

 مونلاركعا م عام اركساهب رقي نأ لاف ىراكس متنأ اوهدلصلا زو رغتالا اونما نيذلااهأاي كلاوذلا

 ا نأ نعْنينمؤملاهَللان مى كلذ لاق نم لد وانة الا لد وأني كلذ فنيل وةلاىلو ا ورغعجر بأ لاق#

 هللالوسرباد<أ نع ةرهاظتملاراياالر جلا م رحت لبق بارشلان هىزاكس عضو ةالصلااون رق
 هيف تلزنامماترك ذنءةتازثتم ًالاهذهناوهنلا نمىسمن كل ذك كلذ ناب مل سو لع هللا ىلسص

 هلةعلاوز لاح ىف نو:حلاريظن هإةعلاو زلاح فناركسلاوهانعم كلذ نوكي ف.كو لئافاا لاق ناف
 ىنعمىف ناكو ل ناركسلا نا هلل .ةىسهنب ومؤدا؟ مهغلا وهدقغل نيناحلا فيلكس: لمحت نم تنأو
 دق بارسشلا ناريغرذب ونابام مهي ىذلا اوهناركسلا نك لو«. منوه ئاجري ريغناك-! نونلا

 اهفهيلعةيحا اولااهدودد-و هتالصقهنءارقةماقانعز عى هرددخاو وح رجآ ً؟اوهناسا لةث أ
 نمهمسج ردح اعءضعب ءادأنعومسوذ فراعهنعىسمنوهيرمأ اب وهذ هإقع لاوز رريغنم

 نيناجلا فدعمو ليحل ىلا اركسل انمل من كلذف رذي م ًاباملةعبالدح ىلا اراص نمامأ و نا كلا

 ناركسلاوناركسا!هيبط وا غاونو:<كلذنالةالصلااوورقتالهلوةببطوتىذلا كلذ سدلو

 لهأ فاتخا (اولسة غنت ىت ملبس ىراعالااينحالو) هلو. وان فلولا ُُق هتعصانةصوام

 الونواوة”اماولعت تح ىراكس متن اوةالصلااوب رقتالكلذ ينعم مهضعب لاتف كلذ لب وأن قل 8

 8 0 كل ىحن ”رفاسمىأ قد ر طىزات هاو وك 7 نأالا نعت لبسك راعالااينحاهو رق رقت

 نعتمعش انث لاقر ةاعح نمل انث الاف أملا دمو راشب نيد ع الذ لا نم

 رفسلاق ىنثملا نب لاقورفاسمل لاق ليس ىرباءالا اينجالو هلوقىف سابع نءا ن زل ىنأ نيد

 هلو سابعث/ نع هسأنعمأ ىبث لاقىمع ىنث لاقىنأ ىنث لاودوسني د# مس

 دفءاملا اودع مناف ا أو ةالصلااوب رةتاللوقب لسسى :رباعالا امنحالو

 نعلاهلا نعىلما ف نءانعىلأ انث لاق عكونبا نخص ضرالابا اوهست نأكل تالحأ

 نس , رفاسما اون 0 نئالا لاه ليبساك :رباعالااينجالو عدلا ىذرىلءنعر زنعوأ هللا دبعن دامع

 2 .اودكماو ةدلئاملا ىف ءاجاك هضعبب لإ هزكوق هدب قص: هالو هيف دعاصتلا هو رهغم قفا ب ار نمد اليف اللاوو

000 



 وهررطلا اوب.طلا,فصود.غةضلانالو (69) ضرعبتلا ىنعءالا نهدلا نمسأ رت مسملث اًهلال اوةنهمهشبألو ميكي دبأو' مهوج ول : آ
 1. اا لو 1 10 ابشن 1290 ل 9 7 تا 1 ها ا د ته: ” دفعت هس طم :٠ ٠-2-7 تهاوي لمت طا ل3 21 04 ٠72 62 طم 15 اكان تتم تاك /

 سطفالاملاسنعنابغس انث لاقنجرلادبع انث لاقراشبنبا نع اومعتفءاملااودكالف
 لاسع 5 لافراشب نبا ازئرص رفاسملا لاق لمس ىرباعالا امنحالو هلو5 قريمح نب دعس نع

 ا لاقد جنا ا هلع سابع نبا نءزل ىأ نعةداتق نع ماه ا لاق ن >ولا

 هلناىدر ىلع نع هللا دبع نب دا ءنعور عم لابملا نع ىل )ىنأ نبا نعةسدنع نع ةريغملا نس نوره

 نبا انثدص مي" ءامدح لاذارفاسملا لدسلارباعو لدس ىرااعالا اين الورق سلا فتان لاق نع

 هناك ءاملادع ملاذار ذا الافق ليد س ىرباعالااينحالو هس أن عدها نا نءدوره انت لاق ىيثملا ١

 نع هداتق نع ءرمعمانربخأ لاق فاز رلادبعانرع_5 لاق بحي نب نسحلا انئرص لش 5

 ةيانملاهييصتفرغسا اف نوك لحرلاوهلاق ليس ىرباعالا ينجالو هوا ق دقت ع نعجن لأ نبا ا

 الودهاكت نع عيد لأ نبأ نعل مش ن5 لامع , دول أ 0 لاف ىثملا و دص ىلدو منيف

 0 اوأستغف ءاملااو د ىتدام.ط ادنعص نوم.عتبفءام نودحالزب رئاسم لاي :

 الا اينجالو هلوق فد ها<2 نعمت ىلأ نع اع نع ىسع نع مصاول انث لاقورعزيدجم ءمدص||

 نا ربكد نءرعسم نع ى 1 انت لاقعمبكو ونا اييادص ءام نودع الزم رفاسملاق ليس ىرباع 1

 نود_<الف نم رفا سماونو كي نأ الا لاو ليدس ىرباعالاا ين الو هلوق ىف لم نب نسما ن ع سدخالا ظ

 ىراءالااينجالو مكتملان 0 ب لاقر.ج نا انثص ا ْ

 لاقرصأ نيدو وس ا[ لاك ل 1 مدح مك دق ءامد_الف ةيانطادمسصتر ذاسملا لاف لبس ْ

 الا هل اوقف 0 1 يا ل ا سطفالا لاس نع نايغسن ءل راما نما أ ريخأ ْ

 انك لاقرمعت ولأ انث لاق ىنثملا ودع ىلهيف مهةيفءاملا دال ارفاس سما الأف ىل.دس ىرباع ْ

 لاق ىئثملا م ارفاسمنوكيثآأالا ليبسىرباعالاايئحالو ربحت دعس نعل نايف هسا
 0 انث لاقم.اقلا يثص هوعن «-للان ءروطصنمنعنامغس انث لاقمعأ ولأ م

 لاق س مدح رةسسلا قنا مهسنإنك لاقرب 5 ني هللا اس .عع نعم رح ثان نع جاح ىث

 110 ةاسملا اوهلاف ليس ىرباءالاابنجالو هلو ةقعز الان لانا نانا ل :

 اون رقتال كاذىنعمنورخآ لاقو اذهلوةب ىأ ناكل اقىل_هد ومع" : وهن ىلصا ومع*ن نأ نم ١

 الا ىنعي ليبس ىرباعالا اول ستغتىت-ابنجوو رقتالو نولوةناماوابعت ىتتىراكس متن أو ةالصل ىلدملا |
 ةال_صتناك ذارعملا اوىلصملا ماق موال صلات تعمق هل قماه ذه له لاف هنم عي ورْلا هيف نع زاَمت

 ةالصلااوبر وق تأنع ىسونلا فتاك ةاهمذ عيمضلان ءن وهاك, اللام م هد اسف ناحل 1

 لاقى نب نسحلا (نيمث اع كلذلاةنمركذ ه.فنول سب ىذلا لصااودحاسملاركذنعتيافك |
 فه.بأ نع هللادبعنب ةدسسع أن عىر زا ركلادسبءنعرمعمانريخأ لاق قازرلاديعانربخأ ||

 نهللادبع اذث لاق مزانيدجأ امص دص-ماقرمااوهلاق ل يبس ىربءالا اينحالو هلوق :
 لاق ليدس ىرب عالا اينجالو سابع نب نعرا ب نبا نع لسسأ نبدي زن عىزارلا رفع + نعىسوم |
 نذاعم كا لافراشس نا 0 سادالوارامر وف هك عب رطنوكينأالا دعسملابرةئال ْ

 لح دأآو ساحال اق وهو ازاتعدصمملا ىف رع بنجلا فد.غس نعود دامو نعىنأ 20 ل ماشه :

 نعل شن تور مك لافد.ج نبا امن دص ل.س ىرباءالااين-الوةنإ الاوز دالتوئذوتع 1

 مدت هذا باح لامدصمملا ف ارعنأ بنملاو ضءاعلل ساياللاف سابع نع ءْلاهذلا ||
 ارا بنحو هودعمملا فرع اند ناك لاق .يزلاوبانريشأ لاق مده ل لاق ميداربا نب بوعي

 يراها هلوق فن سمان ءةد |:3 نعمل عسع نءىدعى نأ نا ان لاقراشي نا انئرص

 كلك ع دصو ددجأولأ 1 لاقراشي نيا اًركص ه.فدعقب الودصسملا فرع بذا لاق لبس

 هش ل تي يا ا ا ل ل ل ليبم ىرب'ءالاايذحالو هلو5ف مد ارباع نءرود:منع ءانايؤس ١ و اعيجالاه معنولأ ل لاق

 دلملا وهلوةلتاينالا ل_ة<ىذلا

 ىلص هنالو هر نذايهنابثع رع بيطلا

 اذ مم رارعلا صصخ مو هيلعدللا

 ادده٠مص رالا ل تاعح لاعذ ىغملا

 هسحولا حسمامأ ارو_هطامءاربو

 صاصتخا سامع نب اوىلءنعفدل او

 نيةكوحالارهاطو ةيما اي صمسملا

 محملا ن الكلام بهذ مهنم ب ردو

 مساهل عقلطي ام لقاب هيف ىفاكم

 ةفدنحولأو ىفاشلا لاقو حملا

 ىلا, د _لاو هح ولا نعو 5 سا

 ىرهزلانعوءودولا فاك نيقفرملا

 نر قف يلا نال طارالاللا
 هلوقبتي الامم مث طبالا ىلاوضعلا
 2 اذكوهوار وفغاوغعناك هناك

 تاكنمنال ريستلاو صيخ رثلا نع

 ىوأ ناك نيمنذم لا نع وفعلا هنداع

 ةشئاع نع نيزحاعلا صمخرتلاب
 هللا ىلسهللالوسر عمانحر ختلاق
 اذاىتحهراغسأ ضعبف مسوهيلع
 طقناشيملاتاذب وآءادييلابانك

 هللا إ_صدهنلالوسر ماقأق ىلدقع

 ءاممهعم سالو ءام ىلعاو سلو هعم

 ىذفتن ىل_ءهسأر عضاو لسوهيلع

 هعمساْأ اومل_سومماع هللا ىلسص

 ءاممهعم سدالوءام ىلع اوسلو

 ءاشام لاقو رك ولأ نت اعف تلاق
 قود نعطي لعذ لوش نأ هلأ

 الا كلرملا نم ىغنعالف قرصا

 ملسو يلع هللا ىلص ننال وسر 50

 هللا ىلسهلا لودر مانق ىزفن ىلع

 لزن اهءامريخ ىلع ممصأ ىتح لس وهنلع

 نبديسألاةفاومعتف معمل اةءنآهنلا

 ىهامءانعتلا د-اوهو ريالا

 اماك-ًااذههىلاّةر وسلالوأنمرك ذا هناصس هنا هت دقعلا اند فهل ع تنك ىزلاريعبلا:ةعبفةثئاع ثلاقرك ىلأ ل ارك ةكرب لواب



 ىلا لا ولسا نمل تان جااو-- أو م5 00 00205 5 نم فراك ذ ىلا لرع ةريثك

 '( ماوأ كلع هني ملأ يك ًانذلاىلا

 ةاروالا لعن ماظ-اونوأ نار

 نملدخدأ اغاو دوهلارابحأ مهو

 ةاروتا|نماوفرع ممئالتضيعيتلا
 دم هومنا.مماوذر عل مو ى.وههومت

 اوا-أ نيذلااماف سو هيلع هلبا ىلص

 هنارضأو مال نب هلبادبعك مهنم

 ىنياديهش ناب كح لق هلوقف
 نائكلا م عهرذعنمو 0

 نين“ ا 0 1

 ا آر

 هليأ ىل د لوسرل ميكس دارملاو

 نمو لأ املاوهضار خالاسو <: لع

 ىل-ءىو ةساررل ىع-ؤ ىد را 3

 ءاقملا ىو ةلالضلانولدءشس دار 1|

 مالسالاوهو ىدهلاب ةيدوملا ىلع

 هتدك ىلع مديت دا عويس

 توب نموا اممم محلا 'ااواضت نأنودبربو

 نم حق الو هز ضاكق#حل ليدس

 لالضلا نب مالازنيزه نيد عجم

 ةي الانا سامع نبا نءلالخالاو

 اناكدوملار اح ن منيريح ف تاز

 نب هنباد_عزيةفانما سأر نامت اب

 مالسالا نعم مطب“ .فدطهرو ىأ

 نوطعب اوناكدوهملاماودارملاليقو
 اورم هذيل مهلاو أ ضع مهرابحأ

 متهلاكاو رثشا ممناكفتي دوولا

 مكشم لع اهنباو ةلالضلاوةه لا

 قام 0 كب ملاع هنالك ادسعاب

 اذاف ظرغلاو ىخانا ن موهر ودص

 مهرمصنتست الف مهلاوحأ ىلع يعلط أ

 هللاب كو مهو رذحاو كرومأفف
 هللاب كو ديعلارومال ايلوتماماو
 مهنو:هنرصأو هتب.الول اوةثفاريصت

 باقلاىفاري ثان دشأ توكل ىف ؛كرركو
 ىف ءاملا تس ز وأ هغلاممرتك 5 و

 نءالاق وةسديسلل ءاملا ناكف» ريغ نمد 0 )1ك ثدسالدتلا نمتماغكل اناباناذيا لعافلا

 7 ئه مءاسلا دز

 ذث لاقل يعمسانب كلامنا سغرتأ انث . لاقىئالا ٠مم هيف رعدحمسملاالا اهب را
 رع نأ سا اللاق اول ستغت ىت-ليبسىرااءالاا.نجالوتبآ الاهذه ىف مهاربان ءرودذم نع ل" 2 فا

 مهاربأ ن نعر ودنمنعرب رح اند لاق دج نما اًنيرص 500 00 بنما
 ساحه الو روعمسملا ىف رعتنملا لاق ريبج نب دعس نع لا سن ب «رمد اذث لاق ىف رص ل ب

 دمع نع كد رم“ انث لاف ىلاجلا :انث لاق ىألا ,' برص لل“ ا رقم هم دق

 نع لام «نعكب رش انث لاقىفاجلا انث لاقىنثلا ”ماط هلثةديبع أ نعم رك
 أ ىفأنغ | لا علب رمد انث لاق ىباجلا اذ 0 م هإثمةمركع
 ضاعت !:سارالل اه نسا ن «ل 0 نءتور» انث لاقد_.جنا ند هلم ىن مدا
 نءديعس نعور#ةنعن وره كك لاقد. 3 انيثاض هذ ادعت الودعتملا فار ع نأ بن لاو

 ثيللا ىبث لاقحلاصوتأ انث لاقىبلملا
 مهجاون أ تناكر صنالا نمالابر اللب سىرباءالاايذ+الو نالوق نع سدح ىلأ نب دب زب َّى لاق
 كرات هننالرتاو دحسملا ىفالاار *نوددالو ءاملا نودب ريف مهدنعءامالوتيانج مس عدصت ريمسأ ا ىف

 نغ كرايملا ئئااث ريدخأ لاقريص تيدي وس ادع لاف ىذا سرك لبس ىرباءالاابنجالو ىلا عو

 هريغاشي رط دحالنأالادصسملا ىفزاةاللاق ل.س ى ر اعلا اينجالو مهار 1 نعدا ج نعةمعهش

 مد روعسا فرع نأ بنعلا ص كل ىرهزل

 ولأ لاق «اعير م هت ددعسملا ىف بنجلا ارعالهمبأ نعد ها ثنا ن ءنو ا ل درج نا انثاص

 سيق قل رط ىزاتحنالا ل. ,سىرباعالاا منح الو هلوأن نمل وأن كلذإلب وتاب نيل اومااىلوأورغ ع

 دهن ءاع - ور ئثس ىلع وأ ىنذ سم منكن او هل |وةىفبا>وهوءاملا مدععاذار ةاسلا و -نيبتدق هنأ كد و

 الو هلوةن'كلذب : موأعم ناك ةامدطا ددعصاومءتفءام اماودحت لفءاسنلا مث مالوأ اطئاعلا نم يك

 ىضرص منكن او هلوقف نك « مرفاسملاهبا نعمناك ولاوأ ست” ىت- لبدس ىرباعالا اين

 اهي ايةماالا لد ” ا كلك كلل ناك داون لبق هكع رك ذىبدمدقو موهغم ى ىعمر ةس ىلعو أ

 اهو رقنالونولوةتاماول عت ىت ىراكس مه: اواهمذ نياص» ةالصال دس>اسملااون رقتالا اونمآنيذلا
 اذ_هنريءهنملاةاعطقولم زاتحلا لد سلارئاعلاو ىلدس :راعالا اوم. # ست“ ىتح اينح اضأ
 ىلع د وقل اةقانلل ل. .ة.نموهزاح وهعط:اذارهملا نال ريع ل.قدنموا رويعواربعد رمح انفي رطلا

 ىضص متنكن او) هلوةل. وأن ىف لولا ٌّ كا دال ىلع امتوقل راةساربع ىهراغسالا

 ىر دحوأ ح رح نم ىذ ص منكن او هؤانث لج هلوقن ىنعت ا وأ رت لعل
 ب ءملس نب لضفل اهبنملاولأ 1 لاق حداو نبى 0 لاقد_.ج نبا اًيئرص 5 بنحمم 1

 وه ملا ىف ل صخر دق ىذلا ضرما لاقر غس ىلعوأ ىض رض مل راو اوةدوعسم نأ نع ا

 اهملعئشخ الة ارحالا هلح 0 لتغ اريمكصإلاةراذملات تباصأ اذافي رمل لاو ريسكلا

 ىلأ نع ىد.سلا لرعم- ا نعُكني رم نع فر زالا فسوب نب قنا انث لاقرصتن انيس اًنشدع

 ا ىلع تااتح ار اهعذلا ضد رحال ىهلاق رس ىلءوأ ىدص منكن اوةنكالا هذ هىفلاق كلام

 لاق لضغملانيدجأ انث لاقني_سملان يد يصارع معتلاىف هلصخرف لستغ, الفى تغب تأ

 ءاملانم اهماع فوت: ىتلا ة>ارخلاوحا رخل اوه رضرملاو ىض ص منكن او ىدسلا نع طابسأ ان
 نع ىدع ىلأنا انث لاقراش ندمت انئص ام 0 كح اصرمض هباصأ ا

 جورةوأ حورح هيناك اذالاف دل منك ناو هل !|وةىفري.-نب ررعس نع ةورعنعةد امق نعد. ىس

 نملاف ىض مم منكن او مهاربا نعروصت٠نءورك نع ماك ان لاقد_ج نبا انكاص مهي
 اصلا نءربي وج نعور# نع نوره ان لاقد جنا اص نيءا رذلاف توكنت حو رقلا

 ىثملا رص
 ْئ
 لاه

 رس ىلعوأ ىذ ص م 7 تادارت مياه هلع فوقي و جااددأ ارا تبحاصلافو

 ”كلزاغتكا انكر دّعتلاحبارسلا



 ناسامااوداهنيزلا نمةلوقوتطساو (13) ”ريغب ىلا غتهلان«تردصةياغكلا ذه نأ لعب نأ قاملالل ىهومابلا ةدئاف ليقوهثلب
 5 م . . 001 فل الس دحلان <. داع 11201 1 ادا كلة كفا عاف عم ت2

 2. ا 111 ل نأ | نرلل اا7ا7ا ٠ ""00ح 2222000223727 7
 7 0 00 بيصا تآ ىذر اأو ىك ص متن 2 تاودهادثن - عيت نأ ثبان ءليش ان لاق عد ,ذ>ولأ ان لاق

 2 ص اهي 8 ' ءعاهللاو
 ئاسرتعم يد عدوك 1 رذاس ا مهن هديت هاذأوءاملادرب نم هس ىلعفاذف ىردحلاوح ركلاو حرجلا لحرلا

 ها ءمداتق نعفأ ىث لاقماشه نا عم انك لافراش نءا 0 2 - ءاملا دال ىذلا

 لاو 4 0 0 5 00 2 نيمار ولان ع < لأ 00 نع لوحال

 مداخ هل رس 1 ال ىلا, ءيتاياد-ادحال تاس 0 د نادرة ىلعوأ

 تاحاذا ىلد صو مث هيلا او.حصالو هيدس7 ع نمءدنعسدلو ءاملالواذتي نأ طةسا ملاذا نوغالو

 3 الهيهسانن : ا تأعط سوك اذا همكلاذه لاق ةالصلا

 ا هو ربكتصيأ حورت مد أ ترم ا ةياالالا واتفرفا سلا نمرذعأ وهوةالسملا
 هلوقامأوام» طاد.عصاوموتفن رفاسمريغنو وقم نأ ]و هب انتل ع نهلاسغالا ىلع اهعم نوردقتال

 د ءاموأ هلوق لبوأن الدكر ادعضاومبدتت تس ايفل ونبر قاسم م ”:كوأ قع هناقرغس ىلءوأ

 ادعص ميلف عد ”رذاسم وهو هتدحاح ىكقدق طد اغلان م 8 - ءآلو#» طئاغلان هالحلم

 ير ملا تال نادرا سامو عدنا 1 دوالا نم عست اأام اطئاغإ اراض ' ١

 ىبلاهتحاح ىذو نم لك- ] ليقف كلذ -بماعب راغىئ-اهنمكل ذرثك ةثاط. غااىف اهتداح ءاضتراتخ

 ىذف هن وعل طئاغلا نم نالبؤءاحو ط طوغتم رضرالا نما هاضو ثاح ناطدغلا ىف ىذة: تناك

 وس دص ىداولا طش اغلا ىف لاق هن دها نع ءرك ذو صرالا نم طئاغلاىفىذقت 0 ىلا هدحاح

 طئاغا ا نمهكنمدحأ ءاجو ده! نع مهد بأ نبا نع لبسش انث لافةغيذ وأ انت "لا ىلا

 هو 23 لس > كل لب عل (ءاستلا م سءالوأ) هلو لب أنآ ىف لولا هى ىداولا كا لاق

 م را هللا هادع ىذلاس مالا ىف لب وألا لهأ ا 2 مم مدا 2 مكرم اب * وأ

 ع لاقؤرع_سمزتدس.ج ا 2 كلذلات نمركذ عامج اكذب قعمه عب لف هف ءاسنلا

 نم سانل ةف سمللااورك ذلاقريسبج نب ديعس نع شب أ نع ةبعش انث لاقعد ررنب ديزب
 نماسانتاتاّف سابعنباتنتاف لاف عاجلا سمللاب رسعلا نم سان لاقو عامخجلاب سيليلاوملا

 ىأ نملاق عامجلابرعلاتلاقو عاجلا سدا ىلاوملاتل اةفسهااا ىف اوفلنا برعلاوىلاوأ |

 عامجلاةرسثاسملاو سهالاو سملاناىلاواقد رف باغلاق ىلاولانم تنك لاق تنك ني-ةد رغلا

 ىأنع ةبعش اذث لاقرفعح نيد انث لاق راشبزما ندع ءاشامب ءامام ىنك,. هللا نك
 0 لاقرةعح نب دمت 5 لاق ىنثملا نب رم ل رص هلم سابع !ن حر امس يب ل لعب

 نابباماو نيسبملاو نابلانيسب
 امهنبب ناتلمحلاوئادعال
 هلودك اريصت هلصاماو ناتض ريعم
 11 نزلا مواد م ايرصأو

 نو ةرك نأ ىلع مذ ا
 نمهر دعت ف هوز لع مسه ص
 نعماكل نوفرحي موق'و ٠١ نيذلا
 دج ماك لاىدد اولالاق «ءضاوم

 هدحاو فورح نم لق اهفورح

 زو_عهنافكلذكت وك علك و
 فن , رضلااز_هىن_ءموهريك ذن

 مهعض و 11 ناك اظغللاديشسا

 مهلعوةعب 17 .ماتاكمالاوط ط مدا

 هلالدال ٠ نعربتتاوءجرلا لد.دحلا

 ةدئاملاىفامأو ةلازالاو ةلامالاىلع

 نأىلا ارظنهعضاومدعب نملبقذ
 نابنةوه عضاو اومهل تناك ماكسلا

 ءوكسح رثهوؤح ني اهف نوكد
 ليقو هلعضومال ىذلا تت : رغلاك

 'يلطاما اهمشلا ءاقل' فد ركقلاب دارملا
 ىف هلع شبك ةدساغلا تالي وأتلاو
 ضعب ليخشو 5 ةعدبلا له 0 7

 داعيتسال هدأ لوقلا اذه ءاذعلا

 نكلرتاوةملاروهكملا فير
 وهلاق ءاسذلا م سمالوأ لاق هنا سايد نب !نءثدحي ريبجن دعست علاق قص اا َن ا
 لاف يمد نب ليغ ع نعةداتق نعى ات لاقرب رجب بهو لاقراشب نبا ل عامجلا

 انآ تاقو عاملا اوهرتع نيد بعلا# فقءاسما امتسمالوأ هلوقفريعن' دديعو ءاطعوانأ تفلتدما
 وهر زعلاتناض كارلا نر ةتلغلاقف هاما | ف سامع | ىلعا لح ل سماألاو ةءاطعو
 هدامق نع دعس مث لاقل عالادبع 6 لاف ىنثملا نا م ل و وةعب هللا نكلو عامجلا
 ن دعس لاف ةسمالملاىفاو هام اري نمد يعو حاب ر لأ نب ءاطعو ريسيج نب ديعسوةمركع

 لاقف هولا ف ساعت . مهيلعح رفن حاكتلاوهد ..علاقو عامان واامةسمالملاءاطعو ربح
 هوك رك دف ريعنب دسعوءاطعو رسم نب ل عس عهجا لاق داق نع دنع سن عرش نب د اذن لاق عسب كونا نيص "فعبو ىنك هنن نكلو حاكذلاةسمالملا ىف رعلاباصأو تا ْ! اوملا طحت
 ريح نب ىرعسلاق لاق ةدانق نعرم و نب دعس اني لاوةمعند_# انث لاه ىنأملاز ا (نخرص
 نابلواا اط2ألاةف سايعنبا مهماعج رفن عام اريعنيد..علاقودلاب زمغلا نسال ىفءاطعو

11 

 ىلع واخ دياوناك لس.ةوةعوذم
 هنولأ سيف لسر دهيلعهلبا ىلص جلا

 نماو+رخاذاف هب هريذف أ نع

 ةلج نمو هالك اوذزح هدنع

 ناك ملسوءيلعهنلا ىلصهنام متالاهج

 رهاظلا ىاولاق ئ شب م هصأ اذا

 0 سعيا ىو نعوم

 اراهظاارهاط نيظغالا لك نولوةب
 دو-خلاو رغكلاو دورملاو دانعلل

 مخربسلعمس ىل < ى“ لمه اوةاهنمو
 نيهحووذ مالكو هو ع ,هسصريغ مهما مهيئتت ا

 مذلة امواج ١ اريقوتو ادم ناك اهوركم م همريغع؟-ادارملاناك اذاوهبساذا انالف نال عم-أب رعلا لوقلفحدملا هلا_محااما



 9 60 00 0 "ا

دماتئم عععأو أنعمت وكلا ناءق
ثع:سالب 6 قل كيلعا اوع

مهم الهنا مص ١ 7 ناك منال 
اني ف مقساداو نابوأ و م 00 الو 

 1 1 لاغ

 كل ل دل 11 ل 1 0 محام 1111 قرا اللا لاب ا101ملغ او حالا اق[ 111717

 ناب وأ كةفاوناباوح أوج عم -هريغ ىأ ٠

 همضارب ” امالك عجمربغ عمسادارب

 نب انعدم نءدلاخنعراهولاد_,ءوةلعنبا عل نق عيكونبا انه رص عامجلارسدللا

 نادت دنجلا دبع اندص ءاشاع ىنبكم هللا نك-أو عامجلاةرشاب او سم او سحالالاف سا .عنءا

 عهسمر يغنوكي نأ اروكب ا ده ىلعو

 ىأ هريهض نمالاحالم م“ لوعفم

 وبنل كابا عم مريس امالكم مسا

 هليا ىلص كمهاوق اهتموهنع كوس

 : الام> !تفرعدةواذعار مسوهيلع

 لمتنا لوةب !اساغاو ةرقبلا ىف
 م-هحي رصتدعب نيهجولائذ
 ةهحاوملا نالو-و ىلعت ا .صعلاب

 فرعلا ىف ايط-نوهأ تايصعلاب

 ءوسلااءاعدو بسلاب ةسه اوم ان
 هنوهجاوب ةرغكلا تناك اذهاو

 مسهتنسلاب اب امل ى ب اذلا نود لوالاب

 وأ فوذحنرد_دموأ هإ-اللو عمم
 2 ؛ !ىللا ىب_عمى هنال نولوةءل

 200 د ول. !ديواو + معو

 مهتنسلا»ب نولتغب ىعملو تغدأو
 نوعضن ث.> لطابلاىلا حلا
 عمس مري خوان ر ظنا عضومانعار

 نول فيو أ اهوركم تعجسالءطوم

 دواد م لاقراهولا دمع م لاف ىنث مانعا ان ايرعب رص عاس+لاةسمالا اىلاو ماقد رف بلغ لاذ

 9 مرح هم هرك لذ سامع نم ' ابار ىلع موق دعق لاقر يح ديعس نعدوادانريشأ لاق تورهئب درب

 ىأ نع نايس ءىلأ ثا لاق عسب ونا انكخص ت.ءاغلاقىلاو 1٠ نهتاق تن نيت رغلا

 ند ا راع ع ساباثن ر اعد ع نع دوا دنع لص ةح م لاق كوتا ًريص هلٌثم سايعنءا

 نعنامفس نعول ان 0 ونا امي دص عامجلا لاقءاسنلا من سمالوأ سابعنبانعريبب

 نع لعالادبع ا لافعس كون ايش دم لا ا تثاعش]

 ىلا ملا نم هنورعذنأم ممنسلاب

 وأ افاغن ريق ونلا نههن و رهظ ام

 مهتادشأ نولتغي اوناكب علعل

 مدل تعم ددتع مهتنسا او

 1 ماهريغب وأ ناكل مد 00 كلذدهللا ىنعنورخ 0 لاقوه«ءاسنلا . رع 0 َ ١ ردع ْد ىسملاة داع ءادعط ودب
 ىلعنومدع.امعا ماىلاعت هنيا نيف

 : ن2 0 اق د 5 ارا همأاهلا مد ٠ م تك ليد او مف مهد 0 أ 7 90 ٍ

 ا و لا دا 11 ا ل 0
 ٍ لاق هناهللا دمع نع بناهش ب ىراط نع فراك نعةبعش مي لاقر فعح نء د#ت 1 لاه ىنثملا نسا ا 20 | ناسا 5

 ب ٠ ..ه د جد 6 © "تن ٠ث 7 . : مم مق هنولوعب أون امىلعك لذي
 4 ري ميد امس لاقر فعد ندمت 1 لاف ىنثملانءا (نثرص عاملا نودام هقمالاملا وا: ءمازهاعع 5 : 3 0 .

 0 لالا ى 3 1 0 2 - 2 ف 3 اس:تاكولو هفرع.الو بتشان

 نمةلبقلا لاق ك_ثىذلار وصنمةديبعىلأنعوأ هللادبع نعةديبع أ نعلاله نعر وصةمنع باةناقهيلع كلذراهطاب فرعل
 هلب ادمع نع فراط نع فران ءنامس 6 لاق نجرلادمع خا لافراشي نءا اًنئرص ا

 ةريسغملا ع نا عت نعتبلعنإا 6 لافمهاربا نببوقعب ءكدص عامجلنودام سملإ !لاق

 ناس ع نءيفأ ان لاف ع يكونا انيرص عامجلانودامس ملل دوع سم نب الاف لاق ميد اربانع

 لاق بأ 'انلاوبأ (مئااط سمالانمزلمقلالاق هللا دبع نع ةديبع ف آ نع مهاربا نع شعالا نع

 :ديمعفل أن ع مهاربان ءسعالا نع ليضفنا اذث لاق عليكوا أري دحو ةبواعموبأ ع

 قحاب لأ# ريصتنلا نام انيئص ءوضولا امو سدللان مهل ب تانجو

 ةعطاق ةهالد سدا ف انعط هواعحاأم

 بنغلا نعرادحخالا نالهستدك ىلع
 اعط ًاوانعمساولاو م ماولوردعم

 عضوذا انيصعوانعم- مسهل اوق لدن

 تانيبلا مهل تيثو ناي ؟الامسها

 ن نود موس اوتاصد عب تارك
 وأ لاح م 2 هلم مدوعسم ثهلبادسعن عة ديبع لأن عمهاربا نع سءعالا ن عب رمد رم ْن

 ١ 11 9 تاكمان :راتاويعمرع هعم لاقت
 ل ا

 ةدمع هس ىأ مهرغك ننام معلن ك-اوممقةسمىأ م وق عروهلوق نمدش ول دعأ مو 'ومهل ريخ كلذ و هلوق د 2 املانعار

 لا ا ا لا
 سابعنبلاقلاف ميهاربانب بوقمد وبي ركولأ ان دع ىنكرو فعن هنكلو ىرعلا باصأو

 || لاق سابع نب انعهلنادسبعمب رك نع ع لودالا مماعن ءنايفسنعقرزالاقصءا انث لاق
 ٍْ انث لاه ' راس د تمس شع مد ءاشاسجىتكت م ركنا نكسلو عامجلا نسال

 : ىثملازءا انئرص ه] ثم سا ءع نا ١ | نع هللا دمع نب : نع مداعن ءنارغس نعد وسبب ولأ

 : برعلا تفلت الاقريسحن دعس نعةرشدحو نأ نب رفعد ن ءدواد نع ىدعىلاثا انث 1

 || سايعنس اب رفنلاه# دملابىلا ١تااقو 5 اتلاف سابع !ناب ىلع سمالملا ف ىلاو ماو

 ْ اني اما نث 2 هوكنر 5 ْنف سابع نب باب ىلع اك لاقريسبى دعس نع ل>-رنع

 : قى سامع |نعةحلا ىلأ نب ىلع نعحلاص نمد واعم ْى لاق حلاصن هللادبع انك لق كا

 ١ نع ءشهالا نعريسع نبا اك لاف ع كونا أي رص حاك.ذلاو هه ةسمالملا ءاسنا ام سمالوآ هلوق

 ٌْ ةعدلاىف سامعن اودهسملا ف نرعلاوىلاو ات عوح ا لاقريسد ني لل عمس ْن ع ةرمسدم ن كلا | دبع

 ْ كأن نم سارع نبا لاقف عاملا هنا لعبرعلا تعم او عامجلا نود سمانا لع لاول تعج"

 || نان 86 مضاع نع نايغس نعي وعامجلاسمللا لاف سابع نب ! نعريج ب دعس نعقدعا

 ا ن'انع لادعس نع سدح نع شمالا نع صفح ل لافعيكونا انئص هل-ةمسامعنا

 ْ نع ةمركع نعف مص ع نر وع كلام 0 لاقعبكو ونا دع عامجلاو هلاق سامع

 : اد_هاجم تلاسلاف ف. صدع نعذشلام اذ لاق عكر ونا انئدص عامجلا لاف نب لان < سآول

 ا تاعشغالاف ن 1 نعد عم ا لادن زي 1 لاقذاعم نب رمش هي كلذ لادن



 هيدارب دفاليعف نالاونم ا مهمال.لقالاوأ ١ 61 هلسر رئاس و دءاسنالا ضع ره ةاروتلاب وهللاب مما عاوشو ديلقاناعالانونؤيالف

 ةءفرك اوأ ن * , ميمالح 9 هأ ىف 2 8

 د ,دار وأ
 ا ما هدوخغار مك ع

 سهطلاو كن ا ل 1 كلا اون أ نيذلا

 و

 وأ هلوق نع ةدسسعتااسلاه د نعن وع ان ريخأ لاقرمذ] نب ملاسانرب اريج لاق ىلا ةديع|)

 بوقعل را مدص هعباصأ مضف هاذ ل ؟هاناراو مل هاك واذكه هديب راشانلاق ءاسنلا تلم

 مسا 2 ةديسع تااسل اق د نيدسشلع نيت ءةساعنا انث الاف عسيكوثناو ْ

 لاق توعنبا نعة#لعنا انك لاب وم ٠ مدح 000 ا بلاد :

 وأ هوتيل تادد لاتشا ختان ذم عطاو يي رغلا سمدت دنءاوركذأ||
 ا لاوبوقعت ٠ ا هءلعشضم#ت ايش لوانشا هناك هل. «نوعن |لاقدددب لاق ءاسسرلا 2 مكسم را ْ

 7 22- نع ما تش نع. اءنبا ان كاقد ملا, سمالا ةدممع لاق لاق د2 ن ءداادانربخأ لاقدر .اعنبا ّْ

 دار ىذلاتذ رع ىد هسعباصأمضومدس لاقفءاسنلا متسمالوأ ها 4 0 هذه نعود ءمعتلاسلاو ا

 سومطمو سه قل طلاق او

 تسمطو مالءالا ةهساظو] هرا عمو

 ةعيفدكد  الافوهو هنو باكا

 1 ىبعملاو نال اوةزا<#وأ

 8 1 اه 0 ططع -
فان ن عر بهّنلا دبع ريح لاق بهون انرمخأ لاق ىلع اا دبع نب سنولا وس دص ا

 03 اهلاك او رودص هيك رمئبانا ع

 نانئءدنجلادبع سامح سامالا نمىهلوة» وءوضولااهفىرب وةأ راه لبق نماضوتد ناك

 انت 0 اما ص عامجلانودام مالم ا لاق صاع نعل عم# ان عدي زب ى دج انريخأل اق
 مرح ءوضولاٌض عني ة هوهسش نم سمحلل الاف مهاربا ن ءرر #ئداع انت لاق عضاو نب ىبحي

 نتودام سدللاالافامهمئادا جو وكسها ن ءةيعش انث لاقةيلعزما انث لاق مهاربانيبوةعب |

 ةسمالملال اه ءاطعنعةداتق نعدعس اذن لاقىبعالادبع اذث لاق ىثملازب| نع عامجلا

 هنللادسبعباعص نع ىعدلا نعئعش نع صغح انث لاق عيكونبا انيثهط عامجلانودام

 قءاغلاو مفوفن او ب>احو نيسع

 سسنللاما اهردابأ ىل_ءاهدرتف

 اذ_هببس ءوجولالعمخفىأ
 هس ءوهطما مماغَق ادم هىلع سمطلا

 78 . ءريجاعا هولا نال اهلثم

 خلل نههسف اع ءاضعالا

 2و: تل * اذان ططان لاو 5 1
 5 00 2 هننادنع نع صاع ن عناد نعرب رح انت لافت ونا انئدط عاملا نو داملاو هللا دمع نع

 نا مص هل ةمهّللأ ل معن نءمههاربا نعهريسغمن عرب رح 8 لاق عامان ودام ةسمالملا لاق

 لاق 0 كونا | اع دص هلئمهنل اد عنع مههاربان عرب دع نعنايغس نعى ىلا لاق عيكو

 اماو ءاعولان د و اهتدب ىرق قع

 ثاععشس هن وهعل ١نأ ىلعسمعتلل

 'ء ىهطلا ىرخالا سنع 0

 ةاغقالاو فاحت ىلا ودول سك

 هن 0

 ًارق 0 .هأربأ نعرشعم ىلأ نعدبعس نع :مممسب نب ل دك

 لاق نم ريس نيب أ نع ماسه ن لاح ١ دق لاقعسكو ونا اًنكص ءاماو دكت ملف ءاس .بنلا مث سمالوأ

 ل ماو ل 5 :نضستسال ذك لاك 6 ونا 0 ره ىنعبامتفرعف اذ كهه دب ل اسنلامتسمالوأن 2 ةدمعتلأس :

 رانلا ل ه5 قدىلاقأك ةروضقل او

 هرهط ءارو هباتك وأ نمامآو
 ىلا ةدود مح م-جهوح .هثأ ىلع

 ًارقتوةباتكلا كردبف مئاغقأ
 لولا لع وتعملا امآو لانهم
 اهسمطن نسحلا نعذ ىناثلا

 اهرابدأ ىلع نالذدلن|راهدرتو ىدهلا

 كلذ راها شو امتالالضىلءىأ

 ضرعم سلا ملاعىلا هجوما نأ
 ىل-ءلابقالاردقبو لمعلا اع نع
 ةلاقولذيهيءرايدالا لص كاذ
 تيا مج زب نيرا دبع
 هير ما تلابنطرخأ ىعوننبتماؤاح
 شمال اواومضنلاو لش مارق ئنهالما

 ةلاؤالماذةرجولا محبتنا ادهوعا
 لحم !يلازاج ني مسهور 1
 بم هاجر ماولادقاخ

 هللا نمل. علال اق ةدمع ىلأ نعفاسد نب لال_ه نعرو دم ع نعم اص نب نس>و هي هسأ نعد

 5 يثلاو هلع اة داسع ىلأ نع في ءمصحخ نعريهز : نع لمع" مان كلام م لاقعبكو نبا ع رص

 عامجلاءاسنلام زلوم هلو هلئا ىنعلاق نملو5 باوصلاب كلذ فيلو ةلاىلوأو رغعحوت لاق

 مو ىلس م هن امسن ضععن لمق هنا مسوهيلعهللا ىلصدننالوسر نءريخلا ةدعل سمالا ناعم نمهريغنود

 نءش# الا نع شايع ركب وب انرهس أ لاق ىدسلاى مومن ليعج+اك ]ذب ْئسدص اًضو

 ل و ماضوت 0-ما لم الك تلاع و . ءمورع ع نعت أي ىأ نب تيمح

 نع هورع نعت ان أ نب تادح نع سشمعالا رع عكو ام لاقسب ركولأ انئص اًضوّن و 1

 تنآالا ىهنمت أو اًضوم موةالصلاىلا حرخ م هئاسن ضن لبق لسو هملعدننا ىلص ىن لانا 2 ع 1

 3 : وع تنعش درة نعحاتتن 2 ثتادغنب صفح 1 لاق د ركولأ انئص تكسصخخ ا

 هريس رعد زولأ ايكرص اضوتي الو ىلصد مث لبق تآك هنا ل سو هيلع تلا ىلص الان 3 ةيمهسلا

 م-هاربا نعقور فأ نع وةشن اع نءعءاطع نعيم نعل دنم انث لاقدابع ني داهس انت لاق أ[

 ديعتالم ءوضولادسع ةيكلا ىنلا ل سومياع السلال تلاق ةشئاعنع ى تلا

 نجرلادسعنع ناس دب رب ىن لاقى ا ىلا لاف ىومالاى حني ليعيش 0 22 ءوضولا :

 هلع ناك سو .اعمتلا ىف مدّنالو برتاةإ م نع ةمل“ىف ؟نءريثكى أ نبى نع ى اروالا

 ذك دب ىل_مدللا لوسر نعانر 5 ذا_مفريان اة دك ىفأ اودو ند الورامص الم ماصوهؤ

 أر مماثلا لافاكنعلملال زعم عج ال عامجلا سل عضوملااذهىفسملل اناىلءةحذاولا ةلالدلا :

 ا وو هول[ ج17, 2 نو ونهو ورا وو ا

 1..لذ مم اهجو اود ريغنش لبق نماكأ مهقاهجيوو مهؤ او روجر ابقار ,لاوريغتلاو باّقلا سمطلا



 00 كم نزلت نما نال وحول با كالاما وءاهجولاا مسد رأت اءوجوالاما (14) مهءلثوأ هلوقىففزيمذااو مهرابداو مكزاحبم

 اونوأنيذإاىلا ع بريوأ مردهوحو
 ناقتاغتلالاةع ل كا

 هنآ : ٍباوحلاهد.عولاع وةو نياق لق

0 0 

 ترام او مالت

 ماس نب هللاد عا 2 الا هزه

 نأ لبق لوه.لعهنناىلصهننالوسر
 هللالوسراءلاقو مللسأو هله ىاب

 ى>كباالصأ ناىرأ تنك ام

 هنااضن ًاوىاغت فو هحو لو

 هذيعب سهطلاوهدعولا لعدم

 سمطلا ناك ناف نعللاوأ هانا لب

 مهند -اوأ ماس رلاو- ليد

 ّض مالا دس ناكر مف ماسلا ىلا

 نعللا لصح دّعف هريسغ ناك ناو

 نعلل او ناسا ل كب نونو علم مسمناق

 فزاعتملا ءالا هرهاطدو- عوم ا

 لءقاذهلو رظتنمو د لمقو خسملاال

 لك هوجو نودر 3 هو>و

 سطو خم نمديالو مهسستح

 نالذو ةما.شقلا مول لبق دوال

 اهو-و سمطن نأ لبةنءهلوق

 هبق سمطن ىذلاثةولا ءىح نأ لبق

 ناكوتوملا د_عباموهوكهوجو
 همكرهل دارال هنالالوع م هلئاسخأ

 هلعغي نآدب رب ئه ل ءرذعتسالو

 ك.ثءالئذلا “يشل فلاب أك اذدو
 مناولوءغمم اا اذه هلوص-ىف

 ناذعلا لاراب مك اذافدع لعش

 ممالاردا ارماوةتبا اكل ذلعف موق ىلع

 هيفيدارا قلعت ىذلا لعفلا وتأشلا

 مالكلام اسقأ دحأ ًاوهىذلا صالاال

 ةن الاب ىابملا لالدتسا مدنالف

 تا

 اسلاك ند , ريطلا قدمت نأ يب اسمه اب نيشع نهو

 م_سوهيلع هللا ىله هللا ل وسر نأ ! هصأأ نم مود ف تاز ةب ةدء الاهذهنا ا اسامل كل: , كلذ نعت

 6 ”لرابملا ننانرمحت 5 لاقرمصت نبدد و اذث لاهىئثملا مدع حارح مهو ةيانح عهتباصأ

 مهنل اير زن لاف ضنا اوأ هب امنخلا ع نملتعلا ال دارك الق ارا نعدانس ءرباج نب

 ىنلاىلا كل ذاوكشف ةبانجلا,اولت دامت ممن تيس ازح ل وهيلعمنا لص هتلا لو سرنا لانو

 0 اهلك بالا طئاغنا نم تمر !ءانوآ رغس ىلعوأ ىذ ص منكن ا ت تازئف سوه .طعهلبا ىلص

 0 ' ١١ 1 ل ردع زف: فزع لدول هبل لس ل انام نم موك تأت تورخ 1 |

 نع رم ث هلناد بع تعمسلاق نايلس نم رمعم ا امك لاق ىلءالا رع نا انمرَص الذ لاق نم

 انكاذاىّئتح 00 أوسر عمرب ريسمي ف تنك تلاقاناة شاع نعمساقلا نب نجرلا دبع

 جانا دول لف س علاومساعلاب ساق مو هيلع هللا ىلص ىنلا كل ذب تريحخ ا ىدة عل ض شمل اتاذب

 هيلعدتلا ىلص ىلا شاعت سح سانلالاة فال: مهنا. اونابف سانلا خانأو ملسوهيلعهتناىلبصىنلا

 ىندرقب و ىزمي لعف مئانوهوى رف ل سوهيلعهتلاىلص ىنلا سآر و ركب وب اىلاءافم تلاقلسو

 ىلصىنلا ظميتس نأ ةفام كلر 001 لقال ل لامس سعر ملوش و

 لا اك تالف قنا ااريسأ اليف ارالذ عنصأ فيكى رد الف ىنعحو أدق ول سو هيلعللا
 اذهأام ريضح نبااقةتلاف مملة ١ الاعتاق لراو تلين امدجرف السل دارأ و مسوميلعهللا

 ىأنءانع بوب أن عةيلع نبا انك لاف مهاربانبب وقعد نم ه ركن ى فأل 0 كرب لوا

 اولزنذلو زنلاب سانلا صافاها ةدالقةشئاع تدقغفر ةسىناك 3 وءيلعمتا لس ىلا ادم ٌٍِ

 اهص رق هنأ ف صا هدد ن ول لاقو سانلاىلءعتةةشاهل لام ذة ثناعىلعر 2 ,ول أى افءامم غمس هل و

 اهنمتكرملظعأ أ سما :طقاني ً رام سانلا لاقفريعبلا خانمىفةدال#ةلاتدحو وتلا ةبآ تازنو لاق
 ْىث لاهنتي نبع رلا ىتث لاقدارلاد#ننارع ىنتث لاقى الهلاهللاديعزب د

 هللحرأ راو مسوميلعهنلا لص ىنلا مدخأ ثنا :ك لاق اسالا هللاقد جب 0 3 نعد

 هانأو 0000 دال جامل اوسراب تاةىلل> رافمو عل 0 انهم [َتإ ذللاتف

 ان لاق بهو نب اانريحخأ لاق سنول |

 تنك لاق لتامر ساو ءىأ قس لاقردب نب عبرا ان لاهدلاد ن درع

 لاقوأ أيش لسوهيلعهتناىلس هللا لوس رتكسفلاق هنأالا هلام ا وهيلعهّننا ىلص ىننلا مدخنأ
 سوءهيلع لبا ىلصهننال اوسرلاقفديعصلاةد ايمالسلاه.ءلع لب ريجهات اولاقو رع نم ثلاّدعاس
 لاق يلدا مرا شما اء لاش فءاعان ره جبان معد تلحر متم" 0 مف ملأ ارق

 انث لاق بي ركسموأ ثم نيةفرملاونيدبللةب رضو هجولة برضهولأ ارا ملا فارأو
 دضع ىث لاق مث شنب نا نب هللاد ع انث لاقةب واعمزب ريهز اذث لاقل .غن نصح

 فاهلعل خد سامعنء انا ةشد اع بحاح ورع ولأ تاوك ذهث د> هنأ ك1 مىل أنبا نعدسغث هنا

 مسوهيلعدلا ىلصهنال وس ريىلا مس زهيلعدللا ىلص هللا لو سر ءاسن بح تنكى رمعا ١لاّعذاهض ص

 ىلههللالوس رعيساف هاوبالا 1 كتدالق تطقسوابدط الا بح ؟لسوةيلعهللا ىل- هللالوسر ناك /و

 ابيط اد.عصا اومن هلل' لزتاقءأم مم عم س ءل سانلا عبصاف زنا ىف بأي اهلقناب مسودءلع نا

 نبا انث لاق عسبكو نب نايغس انثص ةصحخرلا نمةمالاه ذهل هنا نذأ امو كساس ن م كلذناكف
 د ١ هللاىل_صدننال وس .رثعرف تك_اهف ةدالق ءامسأ نمد نراعتساا مأة شراع نعدسأ هدا نع م اشهن عرب ريغ

 ' كلذاوكشفءوضو ريغباواصفءام مهعم سيلوةالصلا ,هتكردأواهودجوفاهلط ىف الاجر إل سومياع
 ' هللاو ةاربدخ هللا لاح: ثءاعلريض> نب دس لاّقذ م لادا | هنن لزتاق لس وهن ءاعهنا ىلصهللالوسرىلا

 م ده نيب زمداما فصو ودرغصلاة كاب ؛ مالسل هيأ د لد ريح

 أم 1 : الارغش الوزرا نا لاّقف :رفكساو كلرمسلا صا وح نمدي دول اادهلثمنأ نب مث ىولخختىأ ل اوعفملابعت هم لاكن أ ىلع



 روغغم 'لرششلاىوسامنا ىلع ثلدا مالو (+0) مهتصقبآهلاصنالعرسشلا فرءفاكرشمىتسن ىدوهملا نا ىلعةلالد ةدتألا ىفوتدقألا 0
 اسس سس

 عامجالاب ةروغغمري_غةبدوهللاو 0

 يي 11 1 2 2 1 1+ +++!

 "هب الادملا عفاملالاقائه٠ / . بهو نجح رلادع نب دج اني دص أ ريح مف نيم سال وتاهللا لع> الا هن .ه راكست سحأ كد لزنام
 ارمسسلاو كرمسم ىعدلا نال ىذلاب 0 3 ىذلا ..ال 1 4 دا نعمت د ماعلا نت نجرلادمعنأ ث رداء ورع ىريخأ لاق بهون  هللادب معى ْى لاق
 صاصقٌلا حي الىذلاوهمدلاحايملا ةنيردملاىلا نواح ادن متو ءاداي .هلاب ىلةدالق تطقس تل افا مما لًتوهيلعدللا ىلص ىبنلا ح وزةشثاع ن 8ع

 البق ارد ارىرحف 0 مل سو هل عدلا لص هننالوسر حاناف

 بدلا تريضحو طفت 1م ١ بيو لطشلا لهنا لو رش  ىنانلا تس لاو ع ةزكل ىنزكلف

 هلاك راب د ةلريض- ني دس لاقةد““ 0 :.1نيذلااهيأا,تلزتودحو مقءاملا سلا

 ا لاف همم عنا 3 لاه بييش نب ىس 1 ئندص ةكربالامث :١أم هركن ال اك ساخال

 مانعا تنك لاقفك د اعىلع سامعنب !ل د لاق كمل امىلأ نب هتلادبعنع مح نب نام عئ هللا دبع

 ةءأ ارقى ءأ ارهلاتقلتدءاو ممتلي أ كب ةّنلا لزناق ءاونالاب كنتدالق تطةس نيلبسملا ىلعةكرب نب للملا

 ىنعع مالو نييفوكسلاو نيد ل دملا له ءارقةماع كلذ قفءاسنلا سلول هلوذ

 لاح رلاا هيأ متن سلو أ ىنعد ءاسلا سلفا نييفوكلا ءارد 00 ةماعكل ذأ قوكنس !اوكءاسنمتساوأ

 كلذف سملل افهم مال ىه والاهي ١ ااا سمال لحب ا روك ال هال ىعملاا ب راقتمنا ءارقا مهو ءاسن

 كلذارقنيتءار ءارعإ اى ًايفهيحاصامهتمدحاو لك نم سدللا ىنعم ىلعساملل اوسامللا ىنعمىلعلدب

 0 اديعصاومةاماودخت لف) هلو5لد وان فلولا ُُق ام مينعم قاشت السمدفئراعلا

 نعريسغالو ند مدد هياورهط:دل كءاللا متيلطفءاستلا مهسملو ؟ءاماودحت لف هان: ل و ىع

 هلة نءىجهنلاهحوتم الو هل” اق ىلع

 ىسبنلا ف ليلدلااذ_مم لمعلا لرت

 صاصقلاط وعسى هال 0

 : ةرعاشالا تاردثسداو هلتاق ن

 ةريمكل لاب>اص نارغغىلع هن 35
 'لرسشلنودام نال ةيوتلا 5

 ناىلاثلا اوصصدخةلزتعملاو هلمشا

 عامج الاب صصتلوالا نارك بان
 نانو هري_اظنو اولاق بني لن
 لذ وراثيدلا لذبال ريسمالا

 لذ,الىعملاوءاشد ناراطنقلا

 راطنعلال ذب و هلهاتسالناراندلا

 ادعةنوكست ةئرشملاو هلهاتسن نأ
 هنال اعيبجت .ثملاوىننملانءاعغلا ف

 1 1 1 هندمعت وهند قاذاذك تمد لد الا لو 0 0 وه 0 اوعباو مهنف

 ا باو نا .ةغلاهملع كلذىفانلفامو 5 ؛واددعصاو راما ةءارقفامناز :5 درو وتدسصتو وتدمع تحت كلذ 1 ىعب
 : : دعا

 ني اانريسحأ لاق تادءع انث لاكد# نب هتلادع ئندص كلذلاقنمرك ذ لد : وأتلا لهأ لاق

 امأ 0 اود و اور لاقامسط ادعم اومعتف هلوقففلوشي تامغست غم« لاق كرايملا

 سارغالواهمفتابناله جااءاساملاض رالا اوهوهضعبلا ةفهسا اوغلتحا لد وأتلالهأ نافدمعصلا

 ةداّثو نعد. عس انث لاف عير رثيدي زب انث لاقذاعم نب رمش انمص كلذلاقن رك

 لاقن مك ةءوتسملارالاو هلدنورخ ا لاقو تابنالور حا همف سل ىج ماا لاقاببط اديعص

 ليبتورخ 7 لاقو ىوةسملا درعصأ | دب ا و ئئص كلذ

 ن ورع م لاقرمّشد نب ردخا انك لاه رج نما اس , رش كلذلاهنمركذ نارتلا د عصلا

 ضرالاوهلب نورخ 1 لاقو ضرالاه-ود.عص!!نورخآ 7 لاقو با رثلادمعصلا لاف الملا سدق

 نارغغلا بح ودسف ةريبكللا

 طيسسلاف ىدحاولا ىورو
 ىل_ءانك لاق رعئن ا نعمدانساب
 مسوهيلع هنناىإ هللا ل وسرد+ع

 هريك ىلءانم]>رلاتاماذا

 تازن ىت> رانا لهأ نم هنااندهش

 ةداهشلا نءانكسماعتي الاهذ_ه

 و-راليلا ار ضعت سابع الاق و

 رخال الذكى علرمشلا عم عن هنالك

 نعو رعت كسف بنذدعح ىلا

 مون ةرج ىهثحو لتقامل سامع نبا
 تاناضالا ودع ودق اوناكو دحأ

 تكداوفوام مس منا كلذ لعفوه

 ىنلاىلا او ١ ءةكف هبادعأو وه مدا

 هناو مهمدب لسومبلع هلبا ىلص

 مالسالا ف ل اوكدلا نم + مهعتعال

 عمنوعديالزيذلاو لاعت هلوقالا

 لك انيك :رادةاولاغفرخ 1 اهلادييا

 ليلاس ط رساده اولا ةفاخل ابصالوعتل عو نمآو أن نمالا دإ وقل د 3 7 ال[فاذ ( سدا - ) ررحت) 2 (

 سورغلاوتاينا!نمةلا1ناضرالاه-ووهلاق نملوةباودلاب كلذ دوو رابغلاوبارثلاتاذ

 موطرخ سأرلا ماظع ىف هبانو هيددعصلاىررب يتلا هناك
 لسه ناتخاو ثا سايلاو رافالا ءارهاط هي يعن هنافاينط هلو دام أو ضرالا هو هب برضا ى ل

 انث لاهدمئ هليادمع ئسدص كلذلاقن مرك ذ الال- مهضعب لاعفام .ط هلو5 ىنعمف لب وأتلا

 مهضعب لاق لافاينط ادنعسص هلوةفلوشي نايفس 5 ”لرابملا نب نري لاق تاز رلادمع

 ثانع كرام ما نم اانرمي_أ لاق نادمغ امي لاول بر اعمهضعبلاقو الالد

 مطب رب ري دو ناكمسلت كلو-امسطلالاق ايمط ادرعسماومعتفءاطعل تاق لاق ةءارق م

 ءاحوأر خس ىبعو أ ىذذ ص متنكو سانلا اهيأءاما اود ل ناف مالكلا ىنعمورعن لاف ىى-ءئزحأ
 ضرالاه_>-واو دمعتفلوقنا اوممةفاوإ_هأنأع دراف ءاسنلا م سلوأ طئاغلا نم ممل



 نمتوكنالنافاخنا اولاف هب ل مشا 017 تنآرغغن الهتلا نا لزم هن م ونال ناؤاخك

 | مك ديا وه وجو اوصاف ) هلوقزب وان فلوعلا مك دب او كه .و-وباوصسماةهرهاطلا
 ىف كاذد:ع اولح دف مهسغنأ

 ىرتفا د: هنئار ل رمش نمو مالسالا

 ىىئدا هنالاهظ عا: !لعتفاوقلتغا

 سامع نا م هنو م<:الام

 دوهملا نم اموقنا بكل ةياورف
 < !ءدللا ىلص ينل ىلا مهلاتط اياوثأ

 ءالوهن ىلع له داب اولا ةفرلسو

 الان <امهّنلاو اولاقفاللاةف باذ

 انعرغك_لسإللاب انلعام مهتئيهك
 انع رغكك, راهنلاب انل# امو رامتلاب

 هنلاءانب أن حن نولوةب اوفاكو للكلاب
 ناك نمالا :21لدندب ناهؤامدحأو

 ىلارث ملأ مهم لزنة ىرا طنوأ ادوه

 هيفلحخدي وموسغ: وك زب يذلا
 ءاك زباهغصو و هسفن 5 زن لك

 دنع ىنازلاوةءاطلالوبقوأ لمعلا

 هتيك زب ناوءاشد ن» كرب هنئا لها
 لوسرهنءريخ كا اهسدتعي لا
 هلباو هلودن ل سو هيلع هلل' لصد للا

 ضرالا ف نيم ءامسل ىف نيمالىفا

 هديىإ_عتازجتماراهطاب ىفسكو
 الو هلوقل اغيدصتو لة: .تحزت

 نيم امره را تير
 ىعع لعق خسولا نمل ,عبصأ
 قساك اموه تكسلا نبا لوعغم

 نوكزي نيذللزيمضلاو ةاونلا قش

 مهسفنأ مهتبك ىلع نوبقاعي ىأ
 نوبات[ نادام ل
 نءئث صقن ريغ نم م ماك ىلع

 همام ةنك لص ىنلا بكي ل
 م(ناك زءاعداو مهتب رف نح ملسو
 فكر: الاقف هتلادنع مهتناكمو

 هب كو بذكلا هللا ىلع نورتغي
 نيد نم انييمامت ١ اذهمسجعزبىأ

 جرخ نو رغم الاه مهما ارثاس

 بطحخالا نبى بحو فرس الا نيب عك
 -. هك دوهملا نم ابك ارنيعبسيف

 ىلعاش رق اوغلاصل دحأ ةعتودعب

 ىلأ ىلع ب عك لزتف لسوميلعهلنا ىلصهلنا لوسرنبد دمهتس ناك ىذلادهعلااوضقتو لسوهبلع هنن يبمهننالوسر

 هيلعم ااك!1ةلالد ءاغتك اهنمرك ذ ل رت هنك-لو كد ديأو هوجو هنءاوحماف هاذ“: لح كل ذب نعت

 نمقاءاع حسميفهماّشم ماقاموأر هاطل ا ضرالا حو ىلعه لسبب ملا برضد نأ ولاب هذم مهنملاو
 نم هديدق لعب مناو زا هضغنوأ هدب نع متن ذاريثكر ابغا! نم هيقاعىذلا ناك اقم هحو رابغلا
 ميج عاجل كلذهأ ارح ءهجوا مم وأامم عحدسم مث دبعملا امهادحاوأ هن دس ررمضدقوئثرابغلا

 هن رجا ذنأ هيمو ئداهنم هيدس قاعي لف لمر ضر هو ديعصلا هي دبب برضو مهتملا نأ ىلع ةبحلا
 نم هيدار ىذلا نااموا_عمناك مهنماعا جاكلذن اك املفافالسدتع تآز وح نمكلذ فلاخ ,

 امآو <:مبارث ذحخالالا مهسهن رسم ابعهللا مآ ىذلا ىعملاي اهم ديعصل اةرشام نيد.!اب دعما !برض

 كلذد- مهضعب لا ةفسدبلا نمهع-؟هنلا يما ىذلا د1! فاوغلتخا لب واتلا لهأ ناف نم ديلا حسملا

 ئتندص كلذلافنمركذ نيدعاسلانم كلذءار وام وحسم مهلا ىلع سدلو نيدنزلا ىلا ناغكلا
 هدد ب رضفراع ممن لاق كلام لأن ءنيص> نع سد ردائءا انث لافةدانح نم لاس اسلاونأ

 لعخل ىرخأ هي دبي برض مههجو مسم مث ىرخالا ىلءةدحاو هيدبد مسم م ةدحاوتب رضبارثل ىلا
 دلاخ أضن !نع سد ردازيا ع لاهبئاسلاوأ 0 عاردلا حسع لو ىرخخالا ىلع هدي ىول

 ِب دوم م ههجو دم وامهضغن مثَدب ريض ضرالاىلاهد.بب هرضف بيتل ذل فسص وىعشلات ب ارلاق

 وبأ انث لاهدانه (نثص .عارذلا مم هنآرك ذي لو ىرخالا ىلءامهاد اه. فكىولب لعفىرخأ

 مسمف امههق :ةاموعفر مث ٍبارثلا ىفهيفكرساينب راع عضو لاق كلام ىلآ نعزيص>- نع صوحالا

 صخح لوم مال انث لافةل ولأ انث لاقديجا انثص معتلاازكهلاقمث هضكوههجو
 لاق له سن ىلع اسمح نيغكلالةيريضومجوللةب رضاتب رضوا لوةبةمركع تعمجسلاف

 هجولل ةيرض ملالوقي ناك الو هك" نأرابنباودبعسس نعو ىياز والا نعل بمب ديلولا انت
 هلوةو قذارملاىلا كيدي او كهوج واوا اف كلذ ف نآرغلالوهكملواتي وعوكلاىلا نيغكلاو

 هللا لاف لوعكم لاف قفارملاىلا ءوضولا ىف ىنثتساكهيفنغ سب ملوكيدب أو كهوحوب اوصسسماف مهتلا ف
 ندي 7 رع عوكلا ل صغمنمقراسلادب عطقعي اافامييدي ا اوعطقافةةراسلاو قرا سلاو

 هيددد برص د مهتنالوعكم ىأرهناراجنبا نع ىسذلاريكبنبريشب انث لاق كح ادبعنب هللادبغ
 نع ةيلعزبا انث لاقمهاررانب بوعي تدع ةدحاولهيفكومهجوام م عسع م لعمل ىلع
 ربآ امص صام رثالانمةلالاهذهلاق نم ولو نيغكلاوهحوالةب رض وتلا لاه ىبعشلا نع دواد

 ىربانب نجرلا ل يع نب دمعس نع هداف نعي ورعى لأننا نعرمشب نب دمحشو ةدمع 5 لاقس رك

 هجولاونيغكلاب ةملاّقف مهلا نعإسومملعهنلا ىلص هنا لوسر لاس هنأرمءامثت راع نغ هس أ نع

 انث لاقسي ركولأ اسمح معلا نعل سوملعهث اىلص ينلالاساراعنأراشب نباثي دح فو
 دحأ ملف تدنح"؟ ىنالاّعف :رخىلالح .رءاج لاف ىربا نب | نع رك هلا نع ةبعش نعىبث هرغل الل دعس ندع

 هج اماقتن اوان آت دنجاف سو «.لعهللا ىلصهللال وسر دهع ىلءرهيسم ىفان ارك ذاماراع هللاّعفءاملا

 لاف كلذ ترك دف مل_-وهيلعهللاىلص نال وسرتيتافتءاسورارتلا ف تكعةفانأامأو لصت لف

 ىهللارمأ اولاقوةدحاوةسمهيفكوههجو ح٠ هواممق عْعنو رضرالا هغكب رضوى .غك/ ناك امنا
 مملستا!بحام كلذ نم منعنأ !١ هأزحأ مهلا ىف هيدب ودهحو نم جسمأف ني رلاو هجولا حسمب ميلا

 نيديلاومجولا عجن حسعنآ معتلا ىف هيهللارمأ ىذلا ح-ملادح نور 1لاقو سايقوأ لص ن هل
 لاك ديعسن ثراولادع انث لاقزازقلاىسومزث تارع انثاص كلذلانمرك ذنيدتف رملاىا

 نيةفرملا ىلا هب رضب رضو ءهجو حتة رض برضف معنلادب رعمعتر ع نبانا عفان نع برلأ اذث
 مهتلا لاق هنأ هللا دبع نع عفاننعهشادببعتعم-لاهرمتعملا انث لاق ىلعالادبع نبا انش

 ناد وهميد

1 1 



 امن كام اللا ؟> نيغلاخلا نم مهدعب نمو نيعباتلاو باها اانمر واتلالهأ ن .ةسعاجلاقف الز |

 مدام ةطداا 111 هال ها 110101 سلال 0151 017 ٠ ١11101 نجر 111125... ادسوانا هديل 1811 هلة حن

 اذهنوكي نانمانالو باك بحاصرل سو 017 لع هللا ىلسد وبك لها هنا ةك«له مهل لاق ش :رقرود ف نورخ هدلاو تاع

 جرخت نا متدرأ ناف مكنماركم 2_1 22555111 22027272757بي9يهيه
 ني“ !انيذهلا اوددع» 0

 نونم د هلوذ كلذ اها ونماو

 تبعك لاق مث توغاطلاو تبجحلاب

 ىلا هيدي سف ىرجنأ امه ب عحدمع مه ودوام خمس ضرالا هديب لسنرلا برضي ناس
 لاق مولا فرم نب نع عفان قري_ألاق نا ديبعزب ىع 0 لاف ىبثملا نما ب نهد 1|

 سد ردا نيا 1 الق بئاسلاونو بي ركولأ نهرص نيقفر !ىلا يلا ةيارسطو اولا هير

 5 0 . مه 6 4م مه انمودوثالث مك ء«صاةكم لهال نيدج اثدع نيعف :رااىلا متل ف حملا ىف لوقي تاكل اقر نعت ن 0 نعهللا د عءنع

 .ةيعكلا, ان دايك ؟قزلنف توثالث هردسبرضف معلا نعنسحلاتلاسلاف توعنما .انث لاقل ضفملانب رمثن انث لاق:دعسم
 نبا نش 2 امهنطاب وامهرهاظءعا ارذاهجج هسمق هردس برضو «و>وا همم حسمق ضرالا ىلع
 5 .و-واوأ_تغاف.“ الاوزهىفلاق هنأ صاع نعدواد 15 لاق ناهولادسمع اذث لاق ىلا
 ه ءو+وباوصسما هةر الا هذه ىفلاقو نيمعكسلا ىلا مكلجرأو سؤ رباوعتسماو قفا رااىلاكيديأو

 ءوضولاف حس نأ ما ملطبأ اوءوضولا ىف لس, نأ أ ًامموتلا قمع نأ م" نادر

 ندمت ىتث لاق ىنثملا نسا نضو ةسلعزا انث لاقبوقعب ْئع دع تالحرلو سأرلا

 نبا انثص نيف :رملاىلا نيد #بللو هجوم رضلاق مهنا ف ىبعشلان ءدواد نعا اعمج- ىدل يأ

 ىل_ءنروخنا ثببلا ب ردهاعتف

 اولعفذ سوم .اعهنبا ىلص دمحلاتق

 تا نادل اوغرف لف كلذ

 تاككلا أر 2 وسما كلنا بعك

 اشساق را

 قحلاىلار رقآو اع رطىدصأ

 مسوديلع هللاىلسص دمي مأ نكأ

 . فت دىلعاوط هرعا بعك لاعف

 ع هنن نكت نا.فسولأ لاقف

 ىرعنو 9 مههق نو ءاموكلا

 محرلا لصنو ىناعلاك ةنو فضلا

 0 و هيفوطنوانبرثدن رمعثو
 هثابآ نيدىرافدمتو مرا لهأ

 لاقبوقعب عم لسغلاب أه موتلاب سمأ لاق ىعشلا نعةريغم ن عربرح نع لاقد_.ج

 6 هن م ص رالا ىلع هيد .:برضف وتلا ن ءهللاديع نن ملاستلاسلاق ب لأن ءةياعؤلا انُث

 بتوقع 0 نيف 0 ا د ضرالا ىلع هن دب برمض مه هجوام م

 حست هب رمص لاشف م4 لا نعلتس هلآ ن ل نعد.هشلا نب مانري_تاولاقةيلعنيا ان5 لاق

 ءوضولا ن٠ لدب 8 :!هلاقلا هزه لاق نمةلعو نيقفر 1اىلا هر دنا مم حسع ىرخأة ب رض ههحو امج

 نم ءاواتعاوع هربوا قال تن كا .1 ناك أم هند : وههحونم بارا غل ا

 نع بعدم نب ةح راخ لاقدا_ج نب معن نت لك از يوت وم صام رئالا

 اننيدو مرسلا ىرافو محرلا عطقو مو هيلع هللا ىل مهللالوسرتت ًارلاقد 4 ىأ انعح رعالا نعم ةءنب ىمومنعءاطع نب هللادمع

 مسوعبلعهنيا ىلص د# نيدوعدقلا ترس مدهخوام موهبه بورش نر طئاح ىلا م اه رفا ىل ىلءدرب / لف لع تلف لوب وهلا

 هللاومتنأ نعت لاش فيدل : هللا ىذلاد١1نورخ | لاقو 0 لا ىلع در م نيقفر املا 0 طد ا

 هللالرناة هيلع وهام السم ىدهأ ٌْ ىنلاق قربلامب .-رلادبع نبدأ رص كادلاق نم هركذ طاب 1 مك" هكلاقيسلاب اراب لمي نأ
 نماسدناونوأ نسذإاىلارت م ىلاعت سع' هنلا نا كلذ لاف نم هل ءو طاب الاىلا مهلا !لاقىرهزلا نععاز والا نع عيل ىلأ نور
 امإف هباعصأو ايعك ىبعت بالا ١ نب برع نفعنا اوع دقو حولا مسه سمي مهتلا ىفديلا م

 اههموقامهللاو اههموق ملااعدر "ب رثىصانتلاق ببركوبأ انثدع اعىربللان ماؤاتعاو لي .طبالا ىلا فكللا فرط نموديللا

 ارك كف لزن دق هنا معرب اد نا رو نالفةيلاى أ أ نعهننادلمع نب هّننا دمع ع نعىرهزلان ءسنذ ىف 07 ' نع

 كلذىلعءانلجا,هتاوىدصالاةاذكو 2 ركب ولأ د د مدل اءاضأ ىتح مل سو هيل هللا ىلص هللا لوسر م انافتشئاعل د ةعكل وف اسوعب ءاع

 ةصخرلا 16 0 را عدلاب للة هولا ل عتارتف 0

 3 هلا نءهسباو هلاو اورهعدود الاقوهطان الا تم 1:1 ىللانب دارشم رضو ذهول ب رضاطم دياياتب رمضق

 ندنزلا ىلا نافكلا هيب ندهن اوتيل بسم قايل نأ مك“ :ائز تالىذلا دا ناكلذف

 نيعفر ا ةوهدسك د ؛ ءاش ناري كلر وأ مفوه مترئاح ريغ كلذ نعريصقتلا نا ىلع عد محلا عاجل

 باريلاب كلذ وحسم ىف دح لهنانا نيغكا اًروا_افاري::ءانلعاهلحأ نمىتلا لعل ا الاءاش ناو
 هناب هَ !تماقوأ هلع خل --أامالا أزحأ هر دين مجم ا حسم, .زعريسءقتلاز وعالادح مثلا

 هدنة قناع اهيع نفك رغب دقالل جل يدا ا اعوان مقتل كرم ال

 اماحراخناك 5 هَ لاهو عيال ادم فكن جلا لا ناكودبف اها ناك ذاو ضنا ةيمشل ايدو

 ءاملادحملاذا مهن ةصخرف لحد نةوش لهذا ىف لب والا لهأ فاتحناو كلذ ضرك ندا

 ىعم ض لسقو هدسدحو هضغالا

 ٠ ىب.ركلا ةءاريسقت ىف توغاطلا
 ةماك هناحامصلا ىف تبجلاامأو

 رحاسلاو نهاكلاو صل ىلع عشت

 ةييرعلا ضح نمسيلو كل ذوو
 ةملك ىف ءاّثلاو ميلا عار مجال

 ىكحو قاوذ فرحريغ نمةدحاو
 سدح هلصأ نا مهضعن ن ٠.ع لاغقلا

 وه سدجلاو ءان نيسسلا تلدباف

 تبحلا ياك !لاقوءىد درا ثيحلاا

 سانلاءاو اف امهمعسل نيعسالا نيد ايوسف|مهنلانوعح ر دوهملاتناكو فرشالا نيب عك .:وغاطلاو بطحخالا نب يح وهذ الاف
 مسح
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 ار م وسل قرحلابوهتلامهتغلئيذلا (جر) كنلوأ هوقبهللا مهازح م رحالف ملال او
 المس ىدهأ مانصالا 5 ةيد , دوبعك

 فرم“ :ًامهنمذلا ن م الحل ضفأو

 ىذلا مالسالا ني دمه .رامشحال مان الإ

 مارك الاو لالملاىذةدامع وه

 اريصن هلدت نلف هّننان عاب نمو
 درطا اوداعبالا موزملا مهلد.عو

 هيدنلد:ءوو راغصلاو راعلاىودلو
 ءالعت_.الاو ءالءئسالاب نينمؤملاو

 هنالصاار وهط هلم هلا لعح نم ثا نم ربا سو طئاغلا نمءام نم وكحءاملا د ملاذا نا علا ع

 ةرثكل نيقام | ارك ذاذك رثو نهو ة*هاح واءاسنلا م سمالوأ هللا لوق لوأن نمٌسصعب ل

 الةن كلذ ىلع خلا عاج ايهرغس ىف ءاملادح ملاذا مهلا ب:علل ناب ةلاغملا هذ هولث اق لّدعاو كل ذ لاق ن
 تنيلا ىزح النيمدقتملا مةغعاج لاهو شا الد زو رذعلا مطب ىذا و هيلع هنن ىلصاهسنن نع

 بنجلاريغل ةصخرو ملا لعجامئاواولاق هرهطنالممعم لاو مجتلاب ىلصت نأ هل سداوءاملابلا بتغألاريغ
 همقا زاتممالا نيل لا ىلصمررقب نأ بزجلا هللا ىمدةواولاف ليبسى رباعالا ابنجالو هللا لو اون

 جرغلا نوددسلاب نهوتسمالوأ ءاسنلا متسمالوأ هلوق لي وانواولاق مهلا هك صدرت لول تخيب ىتح
 الستغمالاةالسصل ابرك الو لغايه سمأ لب ريعتل اىفبنعللا صخ رهقلا دم مفاولاف عامجلانودو

 ١ : 0 0 : ىفباطخاوتما لا مودىلا
 ةيواعموبانث الق بئاسلاوبأو بي ركوبأ ان ص كلذلاقنمزك ذ هنالعاوزهطبالمعتلاواولاق ||| ىلاط لكلوك ىنالدحت نلف

 ديعاب أ انىموموب أ لاعذ ىرعشالا ىموم يب أودوعسمنبهتنادبععمتنك لاق قيعش نع نسال ع 7-5 , مهعصو المت ضرغب

 ىعوهوب ؟لاّعفا ارهشءاملا د ناو ميكس ولاا ري ساما دج لن بن :-االحر ثنأ ارآ ندرلا او لْضْلا مهعصو لالضالاو

 ازهزؤ مهلص رنا هتلادبع لا فاببط ادعصاوم؟تق ةدثاملاةروسف , الاهذمتوعنمت 5-5 كف را امهنذزالإلا

 لاق منلاقاذهلاذهمهركامغا ىسوهوبأ 4كلاقفد. عصلابا اوهتينأ ءاملا لع درباذا ١ شوال
 ءاملادجأ لف تيذج افةحاح ىف لو ه.لعهنبا ىلص هلال وسر ىدعي ا رام لوق وك عفت مل ىموموإ ا

 عنصت نأ كيغكلأ أمنا لاقف لو هيلع هللا ىلص ينال كلذ ترك ذفلاق ةيادلا غر ماكديعصلا فتغرمف
 لوقل عني : مررت ملأ تلاد علاق هيفك ع سمودهجوام م حمصو ةدح اوي رض« فكبب رضو ازكه

 دبعن هللا دمعنعو كلام ىلأ نعةلس ن ءنابقس انث لاق ندولاد.عانث لاقراشب نبا صراع

 ثكمان |نيسنمو ااريمأاب لاذ ىل-ردأن اقهنع هلي ئضرراطلا نب ئ رعدتعا“ 35 لاهىَربا نين جرلا

 نس راسعلاةءاملادحأ 0 أملءاملادجأم مولفانأامأ رعلاقفءاملادهفالنيرهشلاورهشلا

 اماه مكقاهمبنعلا ملعتف لالا ع رن و اذكواذكن اكك تنك ثيح نينمؤماريمأاب رك ذنارمساب

 ضرالا هيغكت برضو كفاك درعصلا ناك نالاق لسوء.لعهنبا ىلص جذل اانيتاف بارتلا فتغ وهف ْ
 هرك ذأ /تئشنانيذمؤ ماريمأ ان لاقفرا_عارهنلا قتالاةفهمعار رد ضعب ودهجو عمم مامهف عن 5

 ةيعش انث لاقرةع- ندمت انث لاقىبالازسا شمع تءاونامكلذنم كون نكءاوالل اعف

 سس اللاف نحت نأ اوءاملارت لناثبب آراآتاةنروعال !لمناكدىف ميهاربا تععس لاف كلا نع

 هلوع ةالصلا وءاملادجب ملاذا مج ٍمتلاب هللا ءرمأ نمبنملا نأ كلذ ف لوقلانمباو اوصل اورةع>ولا لاه دع

 مهعاجا عضوملا ارهيندساللا ىتعمن أ انيب دقوايمط اديعصاوم.جتفءاما ودع 2 لف ءاسنلا م 4

 بنجلا ناب رعاشتلاوؤطاوتلاالووهسلاالو هبلعتعمجت هتلقناهف أططناز وحال ىلاة القنب
 4 ءاعدتباىلس هبال اوسر نعكلذف ىو ردقامعمهنال م يلام .زاف ُثدح نم رئاس م كلذفف

 رك دما عامتمانرك ذاعءانغتسا اهنمزيئكرك ذاكر واهضعبانر 5 دج ىلا ارابحمالا نم ملسو

 اوممب“ :ةءاماودحت لذ هلوقلد وان ف لب وأتلا لهأ فل :تاومع.جءاصقتساي باتكسلاةلاط !انمةهاركو

 ُثدوهوبلطلا«مزلام لك مهلا, هنمرأ كلذ ما ءامملا بلط هم لام لك ممل هنا نمرعأ كلذ له
 همه هرلاه لك مج ؟تلابهنلانمرعأ !كلذمهضءبلاعفادحأ اوءاملل ناك ولءاملاب ءوضولاهنم هلع بح ايدج

 انث لاقنوقعت ٠ ميدح كلذلاهنمرك ذ تدحتريسغو أ ناك اند بلاملادعب بلطلا ضرف

 ةالص لك وتلا لوقي ناك هناهنعهللا ىدر ىلسءعنعثرملا نعقه“افأن ا
 نع حيطان لاق ريشها نأ لاقل أل قرصن دي وس اذ لاه ىبثملا

 انريخأ لاق ىزورملا نادبع اذث لاود ث هتنادمع ٠١ هيرو هلثم ىلع نعد ر خلا ع 0

 كلذ ل٠ رعئانع هن للدح هزأ عفان نعل |ودالا صاعاب ريخأ لاق ت را اولا د بعانريحأ لاق َّك ارابملا نيا

 دساجلاو ةمعنلا نم قوأامعنع

 نمكوأام ريغلا نع لوز ناىبع

 دقو هلصتما منا لق مأو هإضغلا

 املهناك ىتعملا ىف ماهغتسا اهقيس
 ىدهأ م تيكر ولم 5 ىكحس
 كلذ لا نيسنمو نما

 نمبيصن مهل مهلوذ نم مب حمي
 اولذا ك]ممهل ناك وأمها عملا

 ةدئاز مملا لبقو للعلا لقاب

 اع هالاوسيصن مهلأ ردقتلاو

 لوالا 2 املهناك ةعاطقشنم

 ىنعمو كلان .بيصن مرلأ لبلاق
 ىوأ نحن نولوةباوناك م مناذي الا
 برعلا عسبتن فيكس ةوينلاو كلاب

 اناك ليقو مهلوق موماعمتلا لطب
 رخآ قمهلادوعب كلملانا نو<ز

 نم دوملا نم جرسخيو نانزلا
 هنلام مذكسف مرني دو مهكتلم ددحب
 مهنا ىنعب كييلعلا كلملاب دارملا لبقو
 ناكولكتوبن عفد ىلع نوردقي اما
 مهملاك يللا ناك ولو مهلا كيلا

 ف.ك_ةريمطةل اوريسقتلاب اولخل

 لاقو تايثالاو ىننلا ىلع نورد

 نيتاس با اوناك مدالارك ولأ
 اي ةعتموةةعقاوناكو لاوُشاآو
 انئدح ىلعراكنالاهوتبامنافاذه ىلعو مهفةن الاثل زتف ل.اقلا لقابءارقغلا ىلءنولخ اوناك مث كول لا لاوحأ ن روك
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 ةالصالا مهلا ىلهناللاق ىبعشلا نعدلا تاريخ لاق وف نب ربا انث لاقي ركونأ انئاص
 لكل مع لاق ةداتق نعديعس نع كرابملانياانربشأ لاقدي وس انث لاف ىنأملا اًئامع ةدحاو

 نععاز والان عىلاب رغلا انث لاقل رابملا نب اانريسخ 5 لاق ءاماودحت لفة: الاهذهلوأتي وةالص

 نيد انادط ةالصلك-!مهللا اولاق نجرلا دبع بأن يةغبب رئي ركللادبعو دعس نب حي
 لاهو ةالسص لكل معلن لاقىذنلا نعةداتق نعءناطقلانارع اني لاق دوادونأ انث لاقراشم

 نكي منماماف امد ناك اذابلطلا ضرف همزل ن مءاملا بلط دعب ممتلاب هللا نم صا كلذلب نورخ

 لوالا هممت: ىل_صد نأ هلو همعتدي دحت هلع سيلف باطل! ٌضرف همزلف بارئلاب هرهطت دعب ثدحأأ
 لاق عسل انع سول نع بدم- نب نادقس ا لأ ةدعسم نن دج اًيشاص كلذلاه نم 51 د

 لاقن سلا نغرك اشنب رع انث لاقىدسلاىءوم نيليغم-ا اًمنامع ءوضولاةلزنعومتلا
 س ردازبا انث لاق ركونأ ا(نئامع أضوتءافءاااد_بوناف ثدحملامدمجتن مهتملا ىلصت
 كلذكو ث د < لامد>اوءوضولا هلكت ازا صل ىل.هل لجرلا ناك لاق نسل نع ماسه نريحسأ لاق
 ىل_-رلا ناك لاف ن سما نع ما هانريتأ لاق سإ ردانبا 35 لاس ركولأ انثدو مهتلا

 نعهداتق نعىأ ان لاقؤوادوأ انث لاقراش نبا اسمع دحاوءوضون اهلك تاولصلا ىلصا
 نبا نع سب. نبنابقس انث لاق ة دع سم نب دج اميكرص ثدع ملام علا تاولضاا ل ددلاقن ىملا

 نملوةباوصلاب ان دنع كلذ ف نيلوةلا ىلوأ ور عجول أ لاف « " ءوضولا ةلزنع ممهتلا لاقءاطع نع مي رح
 ةةلاعدلالا ماقلك صا هوان لحهتلا نالاض رفاه وطتلل ءاسملا بلط همْزلةالص لكدا ىلهأ امج“ لاق

 ءوضولااهملا همابق نم مدت دق ناكنمةالصلاىلا مئاعلا رخآ ع مبتلافءاملادع نافءاملاب زهطتلاب
 ضرف ظوسف هتراهط ضني اثدحْت د ادق نوكي نأالا لسوء عدتلا ىلص هنا لوسرة نس ءانملاب
 رهاظب مزال هلوعتلا ض رفذاهلبق ةالصل وتلا اهملاهمايق مدقت دقواهملا ّتاعلاامأوةنسلاب هنعءوضولا

 ىنسعي (اروغغاوفعناك هننانا) هلوقلي وان فلوقلا و هزوعأاذاءاملا هيلط دعب لب رمَتلا
 اهعاك هياوكرمش لاما مريثك ىلعتب وقعلاهك رثوهدايع ب ونذ نءاوغع لزم لهنا نا هؤانث ل-كلذي
 لوب اروغغئراكس متن أو[ لح بمىف مكمل ءاوضرف ىلا ةالصلا ىلا كما نءتونمو اا هيأ منع
 هكرتبنونمؤملاا هيأ ميلعرتسم مهاباطخ ىلع راذعلا مهمل -اعمهك رثب مهمونذ مهمل عرس لزب ملف

 هسنع ميه د قام كد وعل ملانيفاهلثملاود وعادل لوى راكس كد دجاسمىفوك-:الص ىلء كتل اعم
 له فادحنا (باتكلا نماميصن اونوأنيذلاىلارتمأ) هلوقلب وا فلوعلا م هلك:مكلذنم
 لعتملاءانعمنو رخ [لاقو ربسخت م انعم موق لاف نيذلا ىلارث لا هؤانث لح هلوق ىنعمىف لب وأتلا
 نالعال ل ءلاو رينا ن أك لذواميصناوأ رانذلا ىلا لعدم اكباقب رمل كلذ فلوقلا نمباوصلاو

 هنافياتكسل!نمابيصن اونوأن يذلا ىلا هلوق لب وان امو هيفانلقاككلذا لعلاب باةلاتب و رنكلوة: ور
 اوناك نيذلادوهملا نم ةةئاط كلذ. ىنعهتلا نارك ذوهوأ«فهللابا ةكنماظاوطعأ نزلا ىلا ىجعن
 انث لاقذاغمزب شب اخص كلذلاةنءرك ذ مل_وميلعمتاىل مهتالوتررخاهمىلاو-
 نودب ربوةلالضاانو رخشد باتكسلا نمابدصن اونو أن يذلا ىلارت ملأ هلوقةداتق نءدنعس انث لاقديز

 0 لاق نسل اذث لاقمساقلا ص ةلالضلااو رتشادوولا هللاءادع مهف لس لااولض”7 نأ
 نءعماكلانوذرح هلوقىلا ناتكلا!نمامدصناونوأ نيذإاىلارت ملأةم ركع نعمت رحئب نع باع

 ركل ن سول 1 لاقس ركولأ اًنيدص ىدووملابثاسلا يدي رز ةءاقر فتازن لاق هعضاوم

 نعذم ركعوأ ريمح نب ليعسم لاق ثد أن يدب زىدو هدم ىأن برم ىث لاق قصسا ىبأ نع
 هّنلالوسرولك اذادوملاءامظعن م ىنسعت ممامظعن متولانلا نيدب رن ةعاف رتاك لاق سايعئبا
 هننالزن اف هناع ومالسالا ىف نعط م كمهغن ىى-دمجاب كيعبسانءارلاقو هناسلى ول اسوهيلعدللا 1

 نا ب ال_ءلقالا نونمؤرالف هل اودىلا ةلالضلاتو ركشن ناةكسلا نماسدناوث وأ نمذلا ىلارت ملأ

 مول لعج ىلاعت هنا ة كلا نمايدضت مود مسهل نا ىلع راكنالاه> وني ةمدقتملالاوثالا ىلعوأثش نوكلءانمادحأ نوتؤدالعبمأ

 ناف مسه كال ال |ود>- نم عئالاك

 ربلاب ليقاك ناعمجالك لاو لخبلا
 لل_دع ناسنالاو ركل لدعأ بسلا

 عابطلار غنت لسخلاو ناسحالا
 بابسأ هلرسمتيالف هلدايقنالا نع
 ةردنااب تءعتجا ناو ةكدامملا
 نذا 0 ملامغناول هحضت فوسف
 دعامزاكلذو هيلعءاقلالوخدإ

 بنس هلي قامماخت نم طاعلا
 شضعبب مالكسلا ضعب فطاععلا طب ر

 ءاموهدعب لمعلا عاشتراو هواْعلا
 اونؤدال نذاف دوعسمنب اةءأ رقف
 ةرغنريقنلاو ىوعب سلو لاعالاب

 لوعغم ىنععلعفةاونلارهظف
 هلَملاىفلةموهو هإغلا تتءناهتمو
 منا لقعي فيك ل بقتال .ةغلاك
 دهاشاأمأ ريتك وا ريع 5 رولز اِل

 مذعىدملانلذ لاومالا لذب مهتم
 كلملالوص-ح رب دق: ىلعريقنلا ءاميا
 ايندلل كولا كرهاظلا كلما هيدارب و
 وأني نابرلاءاملعلل اك نطابلاوأ
 يةلوص>وءاسنالل# اههالك
 الع ون مهل ماسقالا هذه نم

 نملو ةنكسملاوةهلذلا مولع كيرص

 كب ردباقاتمئشلود>- ضرف
 دهاشنالىد هلع بلغت مهلا لعل

 مالع هذعرمج ا كريقن لذد مهنم

 .رتفر ة<م هناكف هرزصل رحبت

 مدالاريسغت ىلعامأو بورغلا
 هتيسن امش نولذس ال .ممالدارملا لعل

 ىلاريسقنلا ةيسنكهنوكلعام ىلا
 اسغن كاذب نويطد ال همماو' ةاونلا
 مسعأ ىلاعت هنلاو مماع متل اةبلغل
 ثابدامأ مها ناس اذههدارع
 تودسد مآ هلو كلذذ مهل سح

 لن ريد_هتلاو ةعطقتم ىهو

 ىذلا كفي سائلا نود

 دهعال ماللاناك ناف نينمؤملاو
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 ناش نمبعتلا لب زبام ىلع هبن مم
 دّمذلاّهف مسوهيلع هلنأ ىل_صر#ت

 فالسأ مهنيذلا مهاربال 1 اني: 1

 عئارسشلان اب وهىذلا باقكلا دمت

 ىلع فوتولاىهىثلا ةمكسملاو

 اع لمعلاو قئاقحطاو رارسالا

 مهاندت اون رادلا الص نوكننب

 كلا سابعزبا ند ام.ظءاكلم
 دوادو ف سول كم ميسهاربا ل 1 ىف

 فؤوينا عد سيف نامملسو
 هلج نم ل قوهفالسأ ىو امنا سنا
 يبا اءاسناو رثكتسا م مناهل
 فيك مهل لدقف مل و « لع دنيا ىلص

 دوادإ ناكو عستلا هل مترثكا
 ةريهم ةثامثلث ناعلملو ةئام

 دوويلان مى مهما ةد رستئامعبسو

 ثيدح نمرك ذاع أ هينمآن م
 هس دص ن موسم مو مهاربال !

 دوهلانم و |« عصا هأبع عمهركنأ و

 هيلعهللا ىل ص هنئا لو سرب نمآن م
 ندا هنو بنر كنأ نم وب هنمو ملسو

 مهمومهاراب نما نم مهاربالآ
 ءايسنالاك ئلوأ نا ىنعملاو ركن م
 مهضعب نا مهذب ما ةداع ترح

 مهرغكا ىلءاوقب مهضعب ووهم نما

 «بيلع امم بقتال دجحاب تناف

 ىل_هىنلاتيدثت ضرغلاوءالؤه
 منه كو هتيلستو مسوهيلعهنلا
 نيمدقتا | راغكلاءالؤهناذعل

 دعو دك ربعس نم رخ انملاو

 اورفحح نانا هلوقراغكلا

 ىلع لديام لك اهيفلد دي وانتا آي
 هلاعفأو هناغسصو ىلاعت هْنبا تاذ
 تتكلاو هتكئالموهئءامسأو

 او ركشي نا اه مهرغكو لسرلاو
 ذو اهنع اولغغنوآ تانآ اهنوك

 وكشل : اوعلب وأ اهيف و رظن

 ىف ماب اىلعرداق ىلاعت هناوهو لاؤسانههوادنإوا.غب وا دس فىادانعا ممرلعلا ,عماهو ركني واذ تاهمشلاو

 تورتشي) هلوقليواتفلوقلا هي هلثمسابعنب !نعمدانسابقصما ثنا نعتلس انث لاقد..ج

 لج نهي ,اريصت قلب كواباو كابيفكو مكسئادعاب لع هاو بسلا اواضتن ؟نوديريوةلالضلا
 ىلعذخ الا كلذوةلالضلا نو راك باتكسلا نمامدصن اوت وانيذلاد وهما ةلالضلا نو رب مد هلو هوان

 امناو قالا ممموليبسلادص# مهتماسعلا عمراوطلاودشرلا لما سريغ ب وكر وقالاق ب رطربغ

 ناعالاوهكرتو | سوه. هلا لصدمعع بي ذكتلا ىلع مهماةمالالضلا م مارتذ اب مهغصول ملا ىنغ

 هلوةامأو مهدت ءىتلا وهتك يفا ودحو دقاعهقي داو هي ناعالا قا لسسا!نأن وأ أع مهو هب

 مناي هوانْت لج مهةصونذلاد وهلا ءالؤهري رود رك دىلاعت كلذ عل ليبسلا اول.ضن نأ نود رو

 اواضت نأ هنيةدصملا ل_.وءيلعهتلاىلص د باد رم ثعمابمتنأ اواضت نأ ناكل نماسسطناوقوأ

 اذهووهلثمالالضاونوكتو دمع عاوز: كف قبلا ةع<ثو قب رطلاددق نعاولو زتثأ لوي لدسلا

 سا ف مالسالا ءادعأ نمادحأ اوكتتسإ نأ ني:مؤملاهدامعدنم هر لوو كا ذرلاعت هللا نم

 ىسمىذلادوملاءالؤه ةوادعنءهؤانث لح هنلاربخأ مث قملا ىفمبنعط ن. ًايشاوعمس ناوأ يبد
 هرك ذىلاعت كلذ ىنعب مكئادعاب ملعأهللا اوهام ل -لاعف مهابا م :: دف مهومسنم س نأ نينمؤملا

 نمنع كت, ما_عىتعاطولا اوهتنالوقين ونمو ااهيآ دوه ءالؤهةوادعب كم ملعأ هللاو

 مكنوغبس ا عام اود _سملاوةوادعلاو شغاا نم مك-!هيلع مهامع معا ىنافوكسني دىفمهحاص:تسا

 هناؤاري صئدنلاب قكواماو هتلاب قكو هلوةامأواوك-! هتف قملاةعينماواضت نأنوماطب ولئاوغلا

 ىلع كرسي روكموم فكل هري_غنوداويغرافهلاواراكوتف .لعواوةةفنونمؤاااهيأهللامف لوقي

 ةسارااوةطايخ ابكر ومآ ىلب وكلي ابلو مكب رمتلاب كي سحو 5 افكو لوب املو هللا ىنكووكئادعأ

 هللاب مكبس>و لوقي اريصن هللاب قكووكينن عابتا نع كودصي وأوكشي دنعر ٌؤادعأ كن غتس نأ نم

 |فلوقلا و جوعلا شدو ولئاوغلاكاغب نمىلعو ني دعادعأو كا دعأ ىلع كلا ريصان

 اوداهنيذلا نمهؤانث لح هلوةلو (هءضاوم نءولكلانوفرعاوداه نيذا'نم) هلوق لب وان

 ناكل نمايضن اونوأ نيذلاىلارت ملأ هازعمنوك, نأامهدح لب وأتلا نمناووماكلا نوفر

 ةماع تناك لولا اذهىلاونيذلاهلص نم اوداهنسذلا نم هلوقنوكف ماكل نوفر اوداهن نمذلا نم
 هانعمن وكي تآام ممرخ "الا اونوذرحا وداهنءذلا نم هلوق ت اوهدسول هذ وكلا لهأ نم رعلا لهأ

 نم هلوق ةلالدبءاغتك ا مالكلا نمةفوذ © نم نوكتتف .عضاوم نع ماكلا ف رح نءاوداهن يذلا نم

 لوة7برعلاواهملع نمةلالدب قتكاف نكاضعب تناكم الكلا ف ترك ذ و نم نأ كلذواهملعاوداه نذلا
 ةلالسءاقتك نمفذ_ةذ هلو#:النماثمو لاذ لوقد مانم ىنعع هلوقب الاثمو كلذل اون نمانم

 0 لههلابنيعلاعمدىني رخ آو « هلقباسهعمدجممواوماطف م هرل'وذ لاق هملع نم

 ةماغتناك ىنعملا اذ_هىلاو مولعم ماعم هلال انماموىلا_عتو كرات هللا لاقأكو هعمد نم مهتمو ىنعي

 مهنا ريغماكلا توفرع اوداهنمذلا نم هلوق لد وأنت اوهحول 3 رمدملا لسه نمّنن رعلا لهأ

 نولوش و ماكدلان وفرع م .وكا اوداهنسذلا نموه دنع مهانعمناك م ىةلاثالذ ىفرعذملان ولوةب اوناك

 ْ نشب هءلجرفلخ عقعتي « شق ىبلاج نمكن"اك ةغبانلالوةريظن
 نمالا نم عم .رجذملا نوكي نأ نوركشف ةفوكلاو رو كاماف يرعى ولاه لج كنا 3

 ٌر]إ_صنماؤد اهنيذلا نم هلوةلاق نملوة كلذ فىدنعسما ودلا,ىلوأ وهىذلالوةلاواه مشأ اموأ

 دوويلا مهو سانا نمدحاو عوفةغص نمنيتغصااواعيج نيربملا نالر اكل! نمايدصتاونوأ نيذلا
 ىل,وأتلا لهأ ل, وان ءاس ل ذبو ب انتكسلا نمادصن اوتو ذل ىلارث ملأ هلوق ىف مهتغ سمن اف صو نمذلا

 نعماكلان وفرك هلوق لد وان امآو لورتمه+.فنوكي نأىلا كل ذكسمالا ناك ذا الكاب ةداحالف

 ىنعلوةبدها<ناكو ةملك عاج ماك-'ااو هلي وان نءاهنو ريغ واهاذعمتولدس ل |وةب هناقدعضاوم

 وكلاب
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نع هلوةامأو هل*مرها < نع هد ىلا نما نعل بش ا لاف
 ههوجووهنك 7 |نعىعب هناقدعضا وم

 نمهؤانب ل>كلذد عب (انصعر اذعم«نولوعي وز هلو5لب وأن فلوقلا و ههوجوىهىجأا |

 نعماكح انث لاقديجنا يخصك لم انيسعوكلو:دستاانعم-نولوقباوداهنذلا
 دوهلات لاق نافانيصعو اع هلوةفدها<نعةرب أ نب مماعأا نءن + رلا لع نب دمت نع سنع

 نع حد نأ نبا نع ىسع نع مها ولأ انث لاقورع ني دن ئندص كع.طنالو لوقت امانععم

 هلئمدها#نع ممن أنبا نعلبش انث لاق ةفيذسوأ انث لاقىتثملا مدع هلئءدها

 نك-!وانعم«دقاولاق اًنيدعواذعمم هلوةىفدب زنبالاقلاق بهو نءاانري_تألاق سنو "مدع
 دوما !نءهؤان: لجمّتانمربح اذهو (عممصريغمعماو) هلوقلب وانت فلوقلا ف كيعيطنال
 هللا ىل_صدنلا لوسرن وبس اوفاك مما هرمدع ىف لسوه.اعدللا ىلصهنلا لو سر رحا هم ىلاواوناك نيذلا

 عفن هيما لحرال لئاقلا ل وتك ع وسم ريغاذم مهما نولوةدب ولولا نمجمعلاب هنود ومسوهيلع

 لاف عهسمريغ ع م-اوهلوةىفدي ززب لاق لاق به و نم !انرمحشأ لاف سن و مب هاك هلي كمال
 مسو«لعهنناىلص نا لوسرل ىذأ تعمسالعمساناسنالا لوشب امةميهك دوهيباتكلا لهأ لوقاذه
 ىانع لاصضلا نعقور يأ نءةرانعنب رمش انث لاقباكملانع تنص ءازهتساوهلا شو
 نالو انياناكاهمنانسحلا اورد اكنعى :درد5 و تءوعال مولا اوتالنول وعن لاق م ريغ عمم او سامع

 مهساومانعمنكسلو عوم هريغ ععماو ليل هانعم كلذ تاكو او ك نم لوبقمريغ عمساو ىنعع كاذىف
 مهتنسلاب م الكلافي رب مهغصب نيدلا ىفانعطوومهتذسلاباءلهرك ذىلاسعت هننا لاق نكلو عمال

 عو«--ريغ مه اودها<نعهنرك ذىذلالوةلاامأو لسوهيلعهتلا ىلص ىنلاب سندا فنعطلاو ||
 نعم رحت انعيا ىنث لاقنيسملا انث لاقمساقلا اسمع لوقتاملو.ةمريذلوغب ||

 مار عمساوبها رع هرب أ نب ماعلا نع رحْبا لاق عج هريغلاف ععسمريغ ممساو دهاع ||
 نعمه بأن با نعل بسم انث لافتغيذ>ولأ انث لاقىنثملا "مدع لوقتاملو.ةمربغأ ||

 هلوق فن سما نعرمعمانربسخ أ لاق قاز رلاد عابر أ لات ىح نب نرسحلا :”رص هلةمدها ٍ

 لاقورع انث لاقنورهن ىسوم انين دطو كنمع وعم ريغ مسا لوقتاك لاق موسم ريغمم“اوأ|
 لولا ف غاصريغ عم“ كلو ةكعم“م ريغ عمسانولوقب مهتم سان ناك لاق ىدسا نع طابسا انث |
 اذنعمسهفاكعمءانعارىأانعارو هلوقب ىنعي (ندلاىفانعطومهتنسلا, اءلانءارو) هلوقل.وان ىف |[
 هؤانث لج هللار تأ مث هتداعا نمةباغكلاهيفاعهتلدابةرقبلاةروسف كلذلب وانانببدقوائمهفاو ||

 0-5 رب م تنساب مهتماكدإ ره ىتعي مهتنسلار ابل مسوهيلعهللا ىلصهنلنا لوسرل اذن ولو: مهنا مهنع :

 مك نيدلايفانعط و ملبسوديلعهللا ىلسص ىبنا قع ممم اقافدك “او هيدنعم نمدو ,ركمملاىلا ءانعا مهنم ا
 نولوةيدوهلاتءاك ةدا:ةلاقلاقرمعمانري أ لاق ىاز رلا دبعانريحأ لاق ىح نب نسما ٠ رص ْ
 امل كعمسانعارلاقفةدعبقدوهملا ىف تناكف كل ذب نو زهتسس كمعمس اخ ءار لسو هبل ءهتنا ىلد ينلل ْ
 تعموب٠لافجب رغلا نب نيسملا نغ تن ده ندلاىف انعطوثال ديم هتنسلاب مهكي رض ىلا او مهتنسلاب ا

 لح را تاك متن لايانل انعار هلوةف لوشن لاهذلاتعم-لاق ناسولس نب دمع 1 لوة.ذاعمابأ

 ىلا لاودعس ندمت انخص هانعم فرح ىنعي هناسا كل ذ. ىوأب كنع ىتعرالوّةب نيكرم لا نم

 نءماكلانوفر < اوداه نيذلا نم سامع نب | نعهسن أن عشأ 1 لاق ىمع 2 لاقي أ ْ
 انعطووهتن_لابايلانعار ودب زئب'لاقلاقبهو نب انرغأ لاق سنون "مح نيدااىفنونعطب وأ | مو ءهيلع هللا ىلبصدهللا لوسربمتنساأ نو وأد ونور اوناك م مماف نيدلا ىفانعط دلاعتاب

 11 ا ات ا تاق ا هل نع تا 01 0و تر عا و ت0 هع هس هوس ع هنن هاشم انعدم اتهم تدم تعب تت

 ةقيذ ولأ مث لاق ىنأملا ا ةار وئلادوملا ليد” هعضاوم نعمل نوفر هلوذىف ْ

 راماامهلاخداريغنم مهعلا مال ألا

 مهم دعمل لاعب نا نكعال هنأ عم

 وهو رخآ لازسو رانلام._هلاخداب

 دولملا 0 بداعت فيك هنا

 ناوملاو ضعأ ملادوا> ةيصاعلا

 تاذلاف ميضن ريو عضنلا لحب
 هديؤل و ةفصااوهلديتملاوةدحاو

 هريغتئملاليدبتةغللا لهأ لوق

 ٌئثلاتادنأو هد ت أن ناو
 وأةعصلاريسغت ليديتلاو هنريغت
 تاذلا ري.غت .لادءالاو تاذلا

 دارملانان مرح فاشك-ل!بحاصو
 تاذلاريسغت اوه لندنتلا ادهن

 هلعلو لادبالاب لي ديتلارسف اذهلف

 دوا_2افصو كا ذ ىلع هإ_جامنا
 لوّعيب نا لئًةلواهريغهلوقب

 تاذلافن اوكك نأ نممعأ 5 2 اعلا

 ىفامنا كاردأ افتاغصلا ىفوأ
 مهللاتاغصلا الت اذلاةر اغموي آلا

 نوكمف مث ىلقن هد ضعت ناالا
 وهنذدعملاا لاوسلانعراولا

 هتهامن مزح سيل دل اوناسنالا
 وأ هيلا ب اذعلا لصوا ب سوهامناو
 عاطةثالا مدعو ماودلادارملالاّقب

 اونطاماكى أ قارث>ا الو جضنالو

 لالهلا ىلءاوذرش ا واوةرثد-ا مهنا

 اونط ثدح ةديدج ةوق م هان .طعأ

 لاقواود_>وواوث دحن ًالاومنا

 دار فاكلا مل نم حرت ىديلا
 نالد_ع.لبواتلا اره ىقورخآ

 قب رط نمد المداغن دعت هانم

 لوأدوعيف دلحلاليدبت فرخ
 لب ارسسا دولج اي دارملالقولاؤسلا

 هنا, فعضو تارطق نم مهل أرمس

 لسبارسلا تاو رهالظلا كرت

 باذعلا اوقوذيل جضنلا,فصوتال
 كلوةكع طق الوهقوذ مهل مودل
 ىلع مادأ ىأ هللا كلْزعأزن زعلل

 : 8 0 و َ

 ىق:اذْلا ساس>اك توك لاح لك يباذعلا كلذ مهساس-'ناىوذلاب دارملاو باذعا!ةدب د اةدالاهد ماوقودلو] همق كلَداوَو رع



 نمنع لعد ولابد ولا ثرتمباوصلاالا لعب الا هك نيرا« وامم )00 ىس هلع نقال ناك هّنلاثناقوذملاو

 اس تش اتت

 ىدحاولالاق هن الااو 1 نيذلاو

 ىجح ليعفلا ىلع بعسل ليلظا .

 لبلوعشموأ لسعاف عم هنالاقي
 نمق تشم لاظلاتعن ىف ةغلابموه
 ملاذا لة للا #ل مهاو مكه ظل

 اهرع ىذؤت سم ةنحلا ىف ناي.
 اضاو ل-الاراهةسصو ةدئافاك

 سوار وف لص الوتلا عضاوملا
 انمءاهؤاوهنوكماندلاىفاهملا

 ة:كطاءاوه فصو ىبعماش ادساع

 س”الهنا نم عنملاباوجلاو كلذ
 وهناث 8 :وضدس>ول ىسح كانه

 ناكأم لملظا!لظلابدارملاف لظلا
 ىأ هيق ب وحالاط سنم ىأ انانبق

 امتادو ناصغالا فاغتلال عب رخال
 رحالاءاسدعمو سمشلا هذستنال

 لاا اردارملاءاك + ادنعودربالوةمق

 ىامسالو اهبابس أ نم هنالتحارلا

 [لف برغلا دالسبك ةراخلادالبلا
 ادوعومراص مهدنعأب واطمازه ناك

 ضرالاممجىوستوللي وأتلاو مهل
 ةعسطلا ملاءىف اواحخ نان ون ىأ

 ؟ةقيشحلالاءمهل فشكذي لو
 ا تورءاماورب

 ةالصلا نمعون# ناركساا ناك

 بوعت ىوهلاو هلْدْغلا ناركسف
 ةالدلااوب رقتال تالصاوملا نع
 لاوحالا تاباغنم ىراكس تنأو
 الو هلثاز ذ_ةح فيلاكتلان اف

 ناف هللاريغ ىلا تاغتلالاب امذح

 نم ىنثتستو هلطاب كاذْذاةالصلا
 نمور وعشثااةهلاح ىلوالا لاخلا

 امندلا ىف نك روبعلاة لاح ة.ناثلا

 اذ هف ل٠ .دسراعكو أب رغكناك

 تاروالانم تاغتلالانم ردقلا
 مثنك ناوتار ورضلا اهحارأ ىنلا

 قرغس ىل_ءوأ ا.ندلا بحت ىط م
 مكنمدحأ ءاحوأ ىوهلا ةعباتم

 رافتتسالاوةبوتلاءاماودجت لف تاذالا نما ليص<ىاندلا وعمي بمالوأتارهشلا نم ةرهش ءاضقف طئاغلان

 ما ل 0 0

 ك0 و لاقهونذ كي و: ولطبيل مسهتنسلاب وسهل ونيدلا ىفانعطانعارلاهنسدلا ىف
 امل هلو ىف سامع ان ري ال نع ددروبأ اند لافرمش 5 لاق باميلا ع نع تتدص

 مهءاوانعط اوانعم# اولاقمس موو ) هلوقلي دان فلوقلا ه8 بذكلاراغي رحت لاقمهتنسلاب
 متفص هللا فصونذلا د وهلا ءالؤ هنأولوهؤانث لح كلذب ىنعب ( ( موق او وهلازهحتتاكلا رظناو

 لوش.امان ران اوانم عم» اوهننادنع نم هلانثئ> امانلمقو لص انعط وكلوةد# ايانعتهّنلا ىنلاولاق

 موق أوهنلادنع مهلاري ريسخ كاذ تاكل لوب موق أو مهل اريح ناكللانل ل اوةتامكنعموغنانراظتناو

 3 الي بوصأو ىبسععالدق م ,وذأو هللالوق نمةماعتسالا نم موهولوّقلافبودأ 52

 انرظن ديور وانعم اولا ب ووو 5ىدي رسب الاف لات بهو نب اانرمحخ أ لاق سن ل رج

 م.ءاقلا انيدص انيلعل هتنالفانرظناوانعط ًاوانعمس دقاناف نوار لاقل يا

 م«الاقانرظناو هلوةدهاجتوةمركع نعول نعةزج بأن ءنلكوأ انث لاقنيسحلا انث لاق

 انمهفأ لاقانرظااودها نعم رحنبانعجاحت  ىث لاقنيسحلا انث لاقمءاقلا اًشاص انم
 لاقانر ظن اودهادع نع عين أنبا نعىسيع انث لافمداع وأ انث لاقورعندت

 هسدح وثوامم م اىلا ان رظناو قعما م ههح ول نءتم ركعود ها هلاقىذلاازهو ,5 ردع وثألافا:مهفأ

 انههفأ ىلا بح ون نمكلذ.دارأ نوكي نآالاب برسعلا مالك قفرعنالام ان مهف ىلا كاذد هاج

 لب وان راغتاك ثا اوأم وهم يعم كل ذنوكحج مقاذم ع جست ىح ل قنانر طتنامل د وع ” ام مشن أن رطل ١

 لوقهمةانرطنااماقانل ارظن اوان ر ظننا ىتععالابرعلا مالك فان ر ظنا فرعنالفاهاريسغت المكلا

 ىساسأو ىتع نم هي ىيحاموب ل ةردنأول-: 'رظن دقو ةئيطحلا

 تايقرلا سدو نب هتناذبعلوقهنفانملاو طناىععانر امئاامأو

 ءاملقلا كارالا اراظنباكترظنب « نسحلاولاجلاتارهاط

 0 هرغكت هلبأ جهنعل ن نكءلو) هلو لد وأن فلوقلا ُُه ءامظلا ا ارالاىلا نرظنب ىتعع

 3 . الاهذه ىف ويتغس فصونذلادووملاءالؤ ه ىزخ ل اعتو كرامتنا نك-لو كلذ ىبع (الءلق

 هرغكت قالا عابتاو دش :رلانممهدغي اومداصقاف |[ هب

 هللاىب صدمع؟ نوقدصالفلوةيالياقالانونمؤدالف تانيبلاوىدهلا نهجهم ردنع نم هن 6

 .ررو

( 

 امو ل سوهيلعهلبا ىبص دش هيثةوبت مع دوع ىعل م

 همت ىذلاق حلا تن روقدصاال لد وعد الءاقالاهب وش تو رن الو مهم ردنع نم هيوهءاحامو سوهيلع

 ىف داو نعرمعمان رمخأأ لاق فاز 7 ىلا دبع انربخ أ لاق ىح<ننسملا اند اليلقانا_عاالا عاب

 مج 0 هلو5ل» 2 ىلوّقلا هَ ةرقبلاةروسىف هللعب كاذهحوانس دةوال قالا نونم ءورالف وق

 ىع«: (اهرايدأ ىلءاهدرتفاهوحو س مط نأ ل بق نم عما م اهدصمان ارتاعاونماناكسلااون وأنذلا

 هللالوسررحاهمىلاوحاوناك نيذلا ليثارسسا ىنب نمدوهملا باتكلاااونوأ ن يذلا ا هيأ ب هلوةن هانت لح
 دمت لاانلزناما اوةدص لود اون 1 عل وطعاف مويا لزنأن يذلا اان مهلهلبا لاق لس و هيلع هيأ ىلص

 لبق نمنارعز ىمومىلا اهم ارث ىلا ةاروتلا نم ممعمىدالاةق<ىنعب معماملاةدصمناقرغلا 50
 "000 لاه كذلا وأن فل. والا لهأ ف لت اووياه .رايدأ ىلءاهدرتفاه وجر سمطن نأ

 ءا.عاهري ص:فاهراصب أسمطل نأ كلذ _ءمنو رخآلاق وو ءاغقالاكر يصت ىت>اهراث ؟هوحاهانا
 اهئاغف ان نياهراصبأ لءحتفاهراب د ىلعاهدرتفهرصب هيدارملاوهولا رك ذب خويا 907

 نعهسأ نع ىأ ىنث لاقىمع ىنث لاقىأ ىنث لاقدعس ندي ٠مدص كلذلاةنمرك ذ

 نأاهسهطواهوجو سمطن نأ لبق نم هلوقىلااونم[ب امك !ااوقوأ نيذ اهب اب هلوق سابعنبا
 لعجتو ىرقهقلا نوف مهترفقأ لسبق نممههو -و لعكت تاكو اهرايدآأ ىل_عاهدرتف ىمعت

 | نعةبدتقولأ انث لاقىدمعلا 1 ءلاعلاو ئندص هاغق قنيشعمهد>ال

 - لصق
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 هعضاومن ءرلكلان وذر<اوداه |0022 ا 7 7ا7ابببببتت نيذلا باد ئرم بد رقءوسأ اءاماءبأد (7ع) ىءاوداهنب ءذاا نم مالم هلا بونذلاروهل هناق ماركملام ادقأ بارت ىف او يا ومع
 مسه دارا بسح ىلع امنوُلدوي
 نارعلا ىفاما عمم نولوق.و
 ثنو كش ولاعفلابانيصع و لاقملاب

 لاو>الاوتاماةملا باب رأىلسع
 انعار و مهسمريغ عمسأ نوإو#ب د

 اهلعح لاقاهرابدأ ىلعاهدرتفاه هوو سمأعأ نارك ند هلو5فىفوعلاةيطد ن «قو رص نء لضعف

 نئهللادممع اع لاقىدسالا ةرا_عئ دمت م دص ىرغيقل اهماقءأ ىلع ى دف اهئاغقأ ىف

 ص مئة ىلعاهدرب نأ اهسمط لاق هنأ الا هود: ةمط عن ءقو ورم نب لمضذ ام لاق ىموم

 اهءم-ولو< لاقاهرابدأ ىلءاه درتفةداّمَق ن ءرمع ءانزمخ لاق فاز رلادبعانريخأ لاق ى مم نين سالا

 ةلالضل !ىفاهرايدأ ىلعاهدرتف قا ن ءاموق ىمعن نأ لمن 0 ؟لاقواهر وهل لك

 مدن أنبا نع ىسعنع مصاعوأ انث لاةورعنبدمت 1 كاذلات نمرك ذ رغكلاو

 0 لا ىلع اهدركذ قحلا طارصاان ءاهدرتناهرايدأ ىل_ءاهدرتةاهودو سماعات ارق هش

 نيدلا 01 0 ٠١ || نععع ىأنبانعلبش انث لاقةغيذسوبأ انث لاقىتألا نثدص ةلالضااىفلاقاهرابدأ
 ارهاط باكرا لعاوتوأ نيذإ ا 0 لاف ىئأملا 7 ا ةلالضلا ىفاهراردأ ىلءاهدرخة قا ط ارك نءاهو-و سها نأ دهات

 اونمآن تكلا نطاب لسع اونو: مو
 نما 00 والا ىلع انلزتاسع
 ءماملاو دصم كَ هلا

 3 1 ملالهأ قالو ءالفلا

 نكلورهاظل العا! لهأ نوق دص»

 بول ع بعصا ر هاافلا معلا لهأ

 بسانيرال هنالءابلوالا مولع قيدصأ

 هوجو سمطأ نأ لبقنم مهاوقع
 اهدرئف ممكلاوو معلابب والا

 ايندل ىلا نب رطان اهرامدأ ليبع

 ف نير اطاناوناك نادعب اهفراشز و
 معان وأاهمو ىلا قاثنملا

 ةيعبسسلاب يف :اسنالا م-متاغص

 نام انضم اك ةسسرئاطمتلاو
 بعص ىنعملا حمو روصلاب ثيسلا
 ايندلا 0 نم

 هليانا ةرخ ولا وذف نمنوهأ
 تالث لودال هب كلريش تآرغغبال

 ىلح "لربشف هر ةغمللا ذكو بتاع
 ةداسع قم اوعال اوهوناسعالاب
 الارغغنالف مانصالاو بك اوكسلا
 ق ةيدوبعلاراهطاوشهو ديحوتلاب

 امرأ لاف ىع نب ن سحلا انئاص هاةمرها < نعمي رحنب اةءارؤ 5 كرام 11 نم !انرم تأ لاقدب وس

 اهرايدأ ىلعاهدرخف قدا ن ءاهسهاعن لود اه و-و ىتماعت ناسا لاقرامعم ايران قار لاا

 اهيأابىدسلا نع طامسا 05 لاق لضةمن دج اند لام نيسحلا نيد انكص اهتاال ىلع

 نب دب زي ةءافرو فمهلانء كلامىف تازئلاق ثيسلا باج انعلاي هلوقىلا را كسلا اونو نيذلا
 اهع-روقلا نعاهمعنف لو, اهرايدأ ىل_ءاهدرتناهو-و سمطت نأاما عاش نق ىنب ن٠توناكلا

 لاف نامل نيد. .معانرم أ لوةيذاعمابأ تعم“ لاقرب رثلانن نيسحلا نع تئرط | راغك
 نعم هدرن رأ ىنسعباهرابدأ ىلءاهدرتفاهو -و سمطن تألق و ٠ .هلوةفلوش ءليضلا وعم

 نورخ لاقو د هيءاجامو لسو هيل علنا ىل هده جاو رك مهراب دأ ىلءمهدر دةف ةريصبلاو ىدهلا

 0 ىاامههو-و نع ل 2

 نب الاه لاق بهونباانريشأل اق سول مي ص ناذ لاق ن 0 د ماش ثلانمآدب هنم واح تمن

 نورخ [لاقوماشألا ىلا لو هدى آنك ار اع نعوم سال ا

 هو-ولا لع تاياهراندأ ىلعاهدرغف اهي وسنواهرات ١ وعمتفاهو-و سمان نأ لبق نم كلذ ىنعم

 اذا اولاقف مسهدو-ورادأ ىف مدا ىنب ر وعش زالرعسثال تبانمةدرقلا هو-وكرعشلا تنانم

 رغعجوأ لاق «هوجولارابدآو ءاغق الك اهارا هريصت,اهرايدأ ىلءاهدردّقف مههوجو ىفرعشلا ثدنأ

 سمطن نأ لبق نماهو>و سما: نأ لمة نء هلوق ىنعملاقنملوةراوصلا, اذ فلاوقالاف وأو

 ىن_ءاهرايدأ ىفاهراد:أ لعتفاهرايدأ ىل_ءاهدرتف ءافقالاك اهي وستف اهراث اوععغواهراصبأ
 0 اوثعئاه وح وءافقالاوءاغقأو ود ولا ل |و<هانعمن وكمف»و ولا رادأ | و - ولا لعمتف كلذ

 بطاح هوا” لح هللا نال ب اوصلاب ىلوأ كاذانلةااو كلذ لاق نم وةيطعو سابعزب |لاقاكى رقه

 ةلالضلا نو رثشب ناتكسل!نمادصن اونوأ يذلا ىلارث لأ هلوشن مهتغص فصون.ذلادومملاةبإ الاهل م
 نأ ل#بق نم ججعمأل اهدصمانلزت اع اونمآناتكسلا اون وأن ذل'اهيأ ابدل اون هؤانث لس> مد رذحمت

 مهرمأاعا موا ممهنا مهل هباقعلمدعت وهبوطس وهسايةب الا اه رابدأ ىلع اهدرئتناهو>-و سهطأ

 لوقداسفنيمف كل ذك كال ذناك ذاواراغك ذم هو هيناعالاب مهم ؟املاوناك مهنا كال اوهيناءالاب
 تضفدهتسدي ١ هد

 م 00 5 1 درا عاوامفةهلالضلا قوهن مدره>-وأسذ ةلالخل ا ىفاهدرتف قل نعاهمعنتأ كلذ لب وأ لاق نم

 ف هر 0 رسول 0 0 اه ناكوكلذك كلذناك ذاو هيف هدر لاش : نالء-الق <. .ةوهنماماق هنماح راخناك نمئيشلا ف

 0 0 00 لانس واب دا سفانس ب تاك مه رابدأ ىلع معه وجوهدربب  الاءذهىف مهر 5 ذنيذلاددم دق هللا نا

 رعشسلا تبانمهو-ولا لعد نآ لق «كاذ ىنءماولاق نيذلاام اووهتلالضىف مدر مهددهي كلذ ىنعم 00

 هب هصلا نم مملعلا لهآ لوقن ءددورت 2 ىكو فال وأتلالهألوةللوةفةدرقلاهو-وةئ هك

 نمط نضع نس للا َن «لوةاما واد هاش طة ىل_ءنيغلاخلا نم مهدعب نئنيعب اّملاو

 د>اولادارفاىهوةمناد-ولابالا

 صخ دال ىقخأ لرسو د>اولل

 توك ب نيذلا ىلارت ملأ ة.توهال اءاقي ىف ةوسانلا ءانف ىهوةدحولابالارغغب ٠ 1 15 - مرح تالا (0) الفةسنانالاورايغالا ةيؤروهو



 حلاو تحمل او ريكل ارذارامملاو

 ع - انرلاوهاحلا ب>وءايرلاو

 نمد هللاليذادنالاو نارقالا

 1 رأيا مهسوقن م تن ءاشن
 نيذضءارلا 1

 0 اذا اعدأ ةلعضل غابذلا

 متافرصأ ىلءاوريصو مهعلا مه سغنأ

 ا ءاك دارثاوأر

 وبلا توبتماللو رولا

 لضأن ءاورغك نيذال 0
 ةغسلغتمل او ةءدتدملاو ءاوهالا

 ا 9 500 هللا ىعأانف
 ل' اندت ازعف لاق مثدسلاو لخااب

 ةمحنلاو هلذثا له ىنعي مداربا

 رهاظلا ملسعلا مكاو ب ناتكاا

 اكله مهاننت آو ناطابلا لغلاو
 من3 ىلعت هللاةفرعموه ا_هظع

 نمىد» ًاءالؤه

 نمنالءنعدص نم مهمو هب ن آن م
 قكوني ريدم مهنمو يل قمءالعلا

 مخ وللا
 0 اند_سحلان اه محام سحق رك

 باطلا ارانلا لك اياك ناذعسحلا
 انئاملوارانتاب . اي او رفك نيذلانا

 _ || تا ععوقملانانآ ارهاطظم, هنيذإا

 دسم ارانم ءءاصن فوس قلحلا ىلع
 املكب حملاو ريكلاو بذغلاو

 تفغطقنا ىأ م.هدولج تحت

 ةرامالا مهد وعن احا نسف

 نسسح ىعالواهاو هنامضتعمو

 نم ْئثلاراث الدولملا ةراعتسما

 مهانلدب لا ةشالاو روهلتلا ثيح

 نافراذعلااوةودلاهريغا ول

 هوهدلاوبضغلاو صرحلا عاود

 ىلءسغمل!تمادامةّدماا ئهانتت ال

 ديف ةريسأ لازن ناف : سمالاة فص

 تانحىلاةب انعااتارذح مهد ىأمولخ دنس تاحلاصلا اول عواوينمأ ىدلاوناقلعتلا اذ ةعئاذ تاوهشاا

 0 ا ل ن*م م .ةمهىتاامههودبو لديامه>وا؛ ب هلال ةناك ناوهنافدحتوزاخءاروعك اسمه ماشا اىلا ,هدرتفا وه اا يعش

 ْ كن ل وأَتلا لها لاق كلذ ءقامودت: وكلذولع ةهلالد مالك! ىف ناك ذاهودولا ْ

 ا ا 0

ابملالثد ىرشأ هم تاغص مول لصف ءاهشسلا هناوراملوأ ءالعلا ةياوهايسل معلا 00( ١ اواعتو دايو عدم د
 ْ ةاه

 | باتكوءافقالا قالت ىهىتلابرسعلا مالك ىفءو>ولا نمفورعملا نأ كلذود..عب لب زم :اارهاط ىلع
 ىتااهوحولا ع نم كلذري هي ىنعم هنا ىلع لدي يح هناسلب لزن نم مالك ىف بلغالاىا هل وان هدول هنا

 يمت رطلا مالعأثسمط لاشي هنمعءا :باقرث دلاو نةعلاوهف_سمطلاامأو هلرمل ستلا بح

 ريهز ني بعك لاقاك ضرالاب توتسا اوتنذ دنا تفغتو ترسداذااسؤمط

 لووكتم الءالا سماط اهةسارع ٠ تفرعاذا ىرذذلا ةكاصن لأ نم

 000 قعن لو ىذلاى ع "1100110 | نة مالع الار اد مالعالا نشيل في

 ءارعلار دع - وبأ لاق ممر عأ ىلءاذسمطلءاشنوإ واو هو ذثل>-هننالاقا5 سيمطو سوماطم ى عرب د

 00 وبامتاك لوفي الا لي وانت نم تغصو اكس مالا ناكن اف لئاد لاق ناف ني همنا نيد ىذلا
 قرير ل معن دسأو ةيعس نب دسأو ةبعسنبةبلعتو مالسن هلا دبع مممةعاجم مم نما هنالك

 مهةصانر 5 ذنذلادوملا فتلزن د الاءزهتأ ن ع نيد ا نيس وسما

 قدها نب ا نعاع .جتلس انث لاقدمج نا ان / محو ريك نم سنو انث لاقسر وأ 07

 لاه سامع نب 000 راريم نب دنعسس قو لاق تدان ثء د ردود ىأ نيد ىفث لاق

 لاةفدسأ نب بعكواب رودن هللادبع مهتمدوّنج رامح أ نم ورسوم اع هلي !ىلسهلنالوسر ماك

 كلذ فرعناماولا فق هبوتنبىذلا نأ نولعتل مناهتاوفاوا- أو هئااوذ ةنادوهي رمشعمأب مسهل

 انلزتا عاونماباتكملا اونو نذل هيأ انمسهنف هللا لزتاذر ةكلا ىلعاو رصأو اوفرعام اود ودان

 ا ام لاقت ركولأ ائيئره تن , الااهرايدأ ىلعاهدرتف اهوجو سمن نأ لبق نمكعمالاقدصم

 ْ رعنام زافبعك ل ًلاقن د مهاربا دعا رك اذنلاق 0 ةرمغملا ن ىسعنعح ولن رباح

 : تؤرةت متسلا لاقل ناتعكا اءلاقف :رعدبلاوب رقنةروتملاةديدملا ىلعر ةسدقملا تدي ربوهولبقأ

 ا لاهاي وتل تل دقانأو اراغس ألمح راجلالثك 011 ناو رتل الع تالا لتم عياتك ىف

 | اونوأنيذلااهأ اب لوقي وهوا رحاها ه أ نمال جر عمسة لاق صح ىلا ىس متنا ىت عبر محهك رف
 لامي الااهرايدأ ل_ءاهدرتناهو-و سمط: نأ لمت نم اعل !راعاونماناتكلا

 | نيإسم مممءاج متنعلاب هلهأ قاف عجرم كالا ذه .ويست نأ ذاخش تاس بواتن : .1نازادبصك

 لج هلوقب ىعب (الوعقمهلنارصأ ناك و تسلا باص انعلاك مهمعانوأ ) هلوةليوا فلولا و

 نيذلااشإ زدخخأ5 لود وعن تنسلانادكأانءلك ةدرك ما 3 نيت س وأمس هنعلذ وأهؤانث

 لامك مما لقد سمان ارنا. عارذمآ هلوق فب اطحلاهجو ىلء كلذ ل .ة مك فالس /نمت؛سلا فاودتعا
 سمطنن لبق نمسانعم تولي نأ لغ دقوا هج او -رفوتدبط ع ربم جنب حو كلغلا ىف تنك اذا

 | تارك ذن ممهعلنوأ وأ هل |وةىف ميملاوءاهلا لعشلو :وجولا راك نعلن وأاه رايد ىلءاهدرتةاهوحو

 ىلا ياتكلا اونوأ يذلا اهيأاب هلوق هدامق نع ادعس أ لاهديز ان لاهذاعم نع - رمش انك

 د2 ةدرق مهلوت ىأ تبسا ابا انعلاك م-بنعلنوأ هلوق
 ظ 1 دسيعابربخأ لاقى نين سحلا م

 ا انئرص ةدرق مهلعحنوأ لو هب تيسلا باح اذعل اك م منعلنوأ نسا نعرمعمانرمخأ لاق فاز رلا

 باد ًانعلاك مهن لنوأ ىدسسلان ع طابصا ادت لاقلضةمنيدسجأ اك لاو ني سها نم ريغ

 ظ انعلك م. لنوأ هلوقىدب رن الاق لاف بهو نب اان رم لاق سن و 1 ةدرق مهاعحنو أ ثدسلا

 تايون اوتنسل نادك نمم+ مانعل نيذلا اعلا الؤه نعلن عب حدوهيمهلا# تيسلاباذعأ

 0 من الاد وما واخت ياك نوكي نأ هنلارحأ ام عر. ناكو ىف م«: هناقال !وعفمهللا مأ

 ماس سا وتاكه سعأ نرع نال هلبا سحأ ىع«رومأملاعض انه ةيسالا زيبا



0 

 اغلا نيلوةمك-لاءام نمرا مالا هت نم رحت [ةلضؤلا

 كاز هلال نممدغن توك زب نيذلاىل ارت ملأ) هلوق

 (ءاشب نا كلذ نودامرشسغب وهن كرش نر غغب ال شانا) هلو ةلب وان فلولا ٍّض الوعفمهللا

 كلر, نأ رفغب الهلا ناو مكعما لاق دسمانازنا عاونم ب اتكسا اونو نيذلا يأ ايوان لح كلذ ىبعي

 ما  الاورونألا لهأ نم ءامشس نمل لم كلاثالذ 'نودامرغخي ورغكلاوهب لرمش لاو ع الهنناناف هن

 دفع تنشناو اهاعزف هع :عراوضن نوما 21 هلود تاق مالكلا ىنعنكللذ ناك ذاو

 ىلعهب لرش. ناب ر 2 .المخانأ يلاداتسس ميو طل (ةرارج اناا يلون جيك دلا|ضفاملا

 تن -:نأهحوت» لد :واثلا ادهىلعو ل ارم نعوأ : كرم“ ”عمابنذ رمق , ان هللا نأ لبق هنأك ءاز 1ك ىلا وأن

 ىناوبان راماوذأ بس ىفتازئةن -الاهز هن أرك ذ دود رعلالهأ ضعبلو 0 ىفضغ عضوم فنا

 ىونذلار ةغبهلباتاهلاذجر ن ءاوطنةثالم مدع :ٌأ ىلءاوفرس أ نيذملا ىدا معاش تان ني نيكرم تالاعأ

 ىآنبا انث لاققعسا انث لاقىثملا «مدح كلذيريملارك ذ م-راروفغلاوههنااعيج
 اوذرسأ نيذلاىد :امعأب تازنامللاق هنا ارعنع هنا دبع نءربتت ىف لاقل نعهسأ نعرغعج

 هللا الزم لس هيلعمتتا ىلص با لادالذ» رع ةهيبا ىنان لرمشا :اولاقف لحر ماقد كدا | ىلع

 ع ه2 اهءظعاماىرتفادةدهملاب كل 0- : نمو ءامش: ْن دار ردن ل رمش تأر فخ ال

 رقغد وه درش نارك تاغ : الهتنا نا هلو ارةىعبب رلا نعمك 00 ءرغعج ىلأ نا 5 لاقراع نع

 نذل ىدايعابتي ًالاوذسه ب تاز/ئال لاق هنار عم هليادم عن ري قرم لاق ءاشد : ناسا ذبوجاب

 تن نارخفي : الهينا نا لزتنى لا كلذ» ركسف هللا ىنناي ل لاو ل قة لجر ماقةن الا مهسغن [ ىلءاوذ رمد

 : لاقم دان لاقىنالّغ_بعلا فاش يدم مس دف ءاشد ناكل :نودامرة+ وهب كرمشت

 هللا نا ريشعمانك لاق رع ثان عيىف اونا عن ركب انث لاقدانح نيمثنهلا

 3 الاءذه تاز ى> م>رل عطامو روزلاد_هاشو مقبلا لام لك [باذ عى كيكنالإ_هوميلع

 ةي الا ننهتناب'دقو ةداهشلا نءانكسمافءاشد نا ثالذ نودام رذغي وهب لرش. نأر غغ» الهلانا
 هللاباكر ش هيريبك نكست ملا مهي هقاعءاشن اوه :عافعءاشنا هللاة يشم ىف ةزيبك اصلك نا

 نمووهؤانت لح كلذ ى د (اهظ ءامناىرتفادشن هللا كرش نءد) هلوذرت وأن فلولا

 هلعحامعا وامظ عامنا قات ادقفل وةداه م.ظعامناوي رفادعذ هع نم“ .ريغهند امعىف هملأي 3 ل

 5 رش هناتاب هرارقاو هاند تا فطورك ا دولابعت هليا

 ليوان قلوقلا ّ هلقات 2 هيذك ىف ا ا رتغم كلذ لئاَعناداووأ ةحاصو

 لا يرعل هوان لح كالذي هى (ءاس ن 9

 فلي 1 اا را مورهط» هيون ما[ قدم ار نمل نوكأ نيالا باح

 500 3 هس دى لاتديزي 3 كس رمد 0 رديت ” كاذلا نمركذ هوا !ءا-آو

 اوك ز دوهلا هيباءاد د امهوال. تف ثوماظ الوءاشم نم زب هللاىلا ' مهعس#ت نوك زب نذل ىلارمأ

 لاقى بحي نين سملا انمدص ا:]نوفذالاو /انوةؤامدحأو هللاءانب أن ناولاةفهوغلس مصاب م مسن

 دولا مهلأق مهم. نأ توك زب نيذلا ىلارت ملأ هلوق ىف ن- ع ءرمعمانرعخ لاق فاز رلا دبعانربخلأ

 اا دو ىراصنوأ ادوهناك ن ايل ا 1ك 1ل خدي نلاولاهو ها ايحاوهللا ءانبأ نةغاولاةىراصنلاو

 ثساد هو«تااقلاق 10 نع نامل نب دسعنعةل.؟ و انك لاق ني سالا 1 لاقمعسا ملا

 قال يسال ونذانانافرو دولذم-4 ١ تناكت اف نوداون م وبان دالوأ وابوندك ١ابونذ:ل

 نب !انريخ لاق سول ب اديمامتا هي كو بذكلا هزياىلعنو ريغ فكر 80 يدلل

 لركن اره لاقلافمهسغن أن وك زب نيذلا ىلارب مآ هلوةفدي زنب !لاق لاق بهو

 كرات لاعفهنناس<ىذلا لسءن هم اواهو رءؤابحأوهقلاءانبأ نك اواهو :ىراضنرأ ادوهنأك ن هال

 لالا تاغص ىلت نمجبا وز اهنذ وهل (ن0) فوشعلال تءوذوهثلارجوةر

 مهولا بول نم ةرهاطملالجلاو
 ىوءالططالط مهل دولا ملتاو

 لط المول دو>ولا ملاع سك“ لط
 اودْؤت نأ سماد هللا نال هلطالا
 نيد مممكح اذاواهلهت ىلا تانامالا

 هليانا لدعلاباومك.- 2 نأ سانلا

 اعيصم - و هنلانا هيكلظ»إ اهعن

 ١ اوعبط الوم -_ نيذلااهيأاب اريسصد

 مالا وأ أو لوسرلااوع.ط أو هللا
 ىلاهوذر ذئثى متع زان نافكنم

 هلل, نون ءؤ منك تالورلاو هللا

 كوري كلذرخ الا مويلاو
 23 نرمعز نيذلاىلارب مقالب *

 ند لزن امو نك ا!لزتأ ا عاونم

 ىلا اوك اتي نأ تودي رب 1

 هناو رفك تااورمأدتو ت ,ىغاطلا

 الالض مهلضي نأ تاطبثاادي رو

 لزئ املا اولاعت مهل ل قاذاو ار عب
 نس -ةفانملات ا رلوسرلا ىلاوهللا

 اذا ه.كفادوده كنع توددب
 مهيديأ تمدقامع ةبيدموهتباصأ

 الاايدرأ تاهئلاب نوغلح لوا م
 ملعب نيذلا كلو اًميف :ونوأناسحا

 مهنع ضرعاق ممم الةىفام هللا

 اغبل.الوق مهسغنأ فهل لقو مهلظعو

 ذاب عاطبلالا لوسرنم انلسرأ امو
 كلوا مه -ةنأاولطذا مهأولو هنبا

 لوسرلا مهلرغغتساوهنبااو رغغتساف
 كب روالفام>راباوت هنبااو دحول
 ردتامذ لومكح ىج < حد نونمؤبال

 ع ياش اودع ال 9 مندل

 انأواو املسناو 1س ر تضقامم

 وا عشاان نأ يلع

 ليلتالا ليكأالا يلسفام كرد مأو > خا

 ةيترطظع رباماوأعف مهنأ ولو مهتم

 اذاواتسأت دشأو مسهلاريخ ناك !
 اه .ظءارسأ اندإ نم ماي 3

 نمو اهم: هاطارص همها دهلو

 كَ انما اذ فرش 'لوأ نسجونب+لابءااوءاده هلا وجعا دعااو ناعم 0-9 ]6 نم مه“ هلآ من أنيذلا عمك ئلراف لو برلاو هللا عا طد



 م ا للا

 5 ' قتلا نونابلان وللا 1 لوس ول رو ربس انو درو نيك اسلاءاقتلال مد نونلارسكياولتقا نأ ثار ملا (اهلعهنا

 م 60عام مسه مسه اللا
سساهه68هٌت684سي8يتسشتساتا806هئم

 اششُشلُللُلللُُسسسسا

 دأاهلبةامحلا ل سولا ةزمهةكرل
 نينك اسالواولارسكباوحرخا
 ماي نوقابلاةزجو لهسو مصاع

 لصأ ىلع ساعئن !تمالا,ال.لقالا

 الااون وأ العفالا تدع وأ انثتسالا
 لدبلا ىلع عفرلب نوقابلاال لق
 نالالا باه ىلا فوتولا وهي رثك اوهو

 نأو اود نأ مسماي ردغعتلا

 نيد مث يلا ندب لدعلا,اومكسحت

 ُط 5 افع طلدعلاب سانلا

 ءادتبال ا مكنم ه اريسصب

 مودلاو بيقعتلا هاف عمط ريشلا
 اورفكبنأ» اليوان ط رخالا
 ءافعمت« ذا هجبادو دص هاديدعب 0

 دق نوغل< ىفاثلا عبسلا بي ةعتلا
 معلا ءادشاهدعبامنا ىلعلسق

 اًهفرتونوغلعت ءابلا قلعت ىلوالاو

 ه٠ ام>ر ط هللانذاب ه اعل ه

 اله اتدشتط مهتمىاق ءاهاست
 دعا نال .٠ اهلظع

 نيهلاصلاو ه |_مةةسمو) نيلي

 ىبعملا قامت 0 عاطقنال 0

 5 ىلع ط هللا نم ه اًعذر

 لاوحأ ضعب حرام ري سغتلا
 فداك :لا ركذ ىلا داع راغكلا

 ناتكلالهأ نع كحاملاضدأو

 نيذالاولاقو قدا اوم: تس مهنأ

 اوذم"نيذلا نمىدهأ ءالؤهاوزغك

 3 لا هز هىفنينمْؤملا أ المدس

 ءاو.-رومالا بج تانامالا هادا
 تانابدلاو بهازملا باب نم تناك

 اضن 3 تالماعملا اوامثدللا باب نموأ

 ناوثلا ةعباسلا هن الا فدعودق

 ثاحلاملا لاعالا ىلع مهظعلا
 نالاقف ةنامالاهلحأ نسه ناكو
 ىلا تانامالا اودوا نأ ؟ سما هللا

 :ىفط نب ناجع نأ ا

 تبباابابنا_ م قاغأ فلا مو ةكم لسوهءاعدللا ىلصىنلا لد انف ةمعكملا نال ناكرادلا دبع هرم ئخغا

 منارة #فملا نول دب مما روان هك زب هللا لد :مهسغنأ نوك زي نيذلاىلارث ماى لاعتو

 طايسأ م لاق لضم ندجأ ب لاق نيس ندمت مر هتعاط لها و هؤا مح ًاوهللا ءانبأ

 دوهملا فتازنال ةفتوملظ. الوءاشدن ءىك زب هللا لبمه_سغن توك زب نيذأ!ىلارت ملأ ىدسلان 3

 را.ملابانلعامانئانبأب ونة لئمانب ونذو برنذ مهل نوك-" الفاراةه: اروتلاانءانبأ 0

 اعزم الصف متمامالمهلاغط أ ١ مهع دعت 00 زب تناك لدنورخ ا لاقو ل. الايانعرف

 نءىسيعنع مدا ءونأ انث لاقورعنيد# 2-0 5277 نمرك ذ مها بوفذالممما مهم

 مو 0 الالم معامصتا ومدقباواكدوهجلاق وسفن نوكز هل زب هلو فدهاجت نعمت ىلأ نبا

 نعلمسش انث لاقةغد دولا اذ لاق ىنثملا *مادع ةنك ثلا كلة ف هل ب رثذالممنانو عزي

 نعمي رحب ان ءجاسص ىف ىنث لاقنيسحلا انث لاق مساقلا م ص هلئمدهاكتع نعيد أنبا

 مس" نو#رو مهنوضوا ةالسصا اوءاعدلا ف وهماما نابدصلا نومدقب اوناك لاق دها نءعجرعالا
 ىأ 0 لاقع يكونا انئص ىراصالاودوملا وه رحنءا لود كرب كلف م-وابونذال

 اوناكدوهملا ف تلزن لاف مهسس غن وك زب نيذلا ىلارت ملأ لوقف كلام ىلأ ع نءنيص> نع ناس نع

 نعءنيكم فأن عب انث لاقع_كونبا اًساص برنذاهل تسل نولوقي مسمناءاصنومدقب

 اوغاس منمذلا الغلا نومدقي باتكلا لهأ ناك لاق مهسفنأ نركز نيذلاىلارت ملأ هل اوةىفةمركع

 لافو 0# , الامهسغن توك زب نذلاىلارت لأ هللا لرباف بوثذ مول سيل نولوع» ممنولص:ثذحلا

 كلذل اه نم هركذ د ١ د كاما اهوا |

 رثمأ هلوق سايعزن !انعدسأ نءنأ ىت لاقى ىنتث لاقيلأ ىنتث لاقدعمسْزءدج ٠
 توعياشس وفم اهنعاةير ئانل هواوذول ى دقات ءاننأث ا راقدوبلا نأ كاذو مهسفن توك زب يللا

 كلذلب .تورخ 1لاقو ال. مك لولا مهسفنأ اآتوك زب , يذل! ىلارت لأ ده هلا لاةناننوك نيو

 لاق ىدوعسملا ميهاربا نبى سرح كلذلات نمرك ذ ضع. ,أمهضاعلا ع نمةيك زن مهنمناك

 ودغبل لحرلاتاهنناد_.علاق لاف ناهس نب قراط نع مسمن سدق نع شالا نعدسأ ن ءىنأ ان

 ُِتد ذو ذل كناهناولوة.فارمضالواعمت دل رتل ىلا + ع“ -+ بت مهعمأمو ع--رب مت هين

 م عشت :آتوك زب نيذلا كارت ملأ ًارق حهملع هللا طخ» أ دقوئشب هةحاع ن لح لو عجرب نا هلعحو

 هللاعهغصون لا موقلاة بك زث ىتعملانملوقباوصلاب لاو ةالا هذهىلوًاورةعجوت أ لاقتد الا

 منع هللار يشأ 5 ءابحسأ اوءانب هلام مماواباطخاالواهل) ب ونذالا اب اهابامهةصو مهن توك , مهني

 تودمهسغنن وك زب اوناك اغام_مامهنءهتارابالءءئاعمرهطاوه كلذثال هنولومد ناك مهنا

 بج ول حرب فعالا هدح ٌكرداللب واتفذالصال مهلافطأ امهع دقت كلذ ىنعماولاةنلاامأ واهريغ

 دوهلا نم مهسشت نيك ماها نمس ذك هناقءاشن نمد زب هلى هؤانث لس> هل |وةامأو معلا[

 اع .ارب مناواباطتخالو مك-!بونذال هنا مة عْزاكسمالا امومه هللالوةيبوفذلان ماجثربأا ىراصالاو

 هللا هيك زب ىذلا هنكلوهسفنك ز نم زملاسلوهللاىلهبذكوة: رفله امينكلونباده ركب

 0 ههر 4 : امساذت >-الءةشضو* فوخب دونذلان 2 2 رهط. ةهعلخ نمءاشن نمىك زب هللأو

 بذك اا نورت رت سك ظنأ هؤانث لس> هلوق ةلكلذك ءالذتااماةامغا اوهتعاط نمهاضرب ام

 بونذلا نم هرهطانةهتلاناو هؤامح ًاوهّلنأءانب أ ممن اوهاوعدب بذك-)اهّنلا ىلع نو رثغ مماربخشأو

 ري نذلاءال اؤههتلارطالوهؤانث لح كلذ. ىنعي (ال.:ةنواظ:الو) هلوقلب وان ىفلوقلا 0

 2 ءلرث نمةبك زو هتك زث هكر ىف هس هع نم «مهريغالو مهسغن توك ب ما مجمع

 نما نم , هذكسأو عضو مريغىلا هعضدالو مهةوشحن ءا .ثدعلد نم زنمةك زثفو

 نءادح لاط ريغ كلذ لك قوهو هدد وهلا كلذ لكهيصاعم لهآ ن نمءاشب نملدخ * وهمذو ف دقل



 ىلسهللالوس رهناتأع :لللاقف ىناقهنم 00700 بلطق نامت عمها هلل يشف ساتغملا ملسوةيلع هنا لس مهللال اوسر تلطق حط سلا دعصو

 نب ىلع ىولق هعنمأ مل مو هيلعدللا يو ب ووو اا ا 0 و وو
 ذمخأو هدب هنعهللا ىذربلاط نأ
 ل-دؤن ايلا تضو وجاتغملا 2710

 ثدبلا سوم ءاعيباىلصهللا لوسر

 هلاس جرخاللف نيستعكر يلهو
 و حاتةملاهيطعب َِن 000

 ىنلادارافةنادلاةياقسلا عم هل

 ىلاهعفد.نأ 2 وهيل عفملا ىلسص

 جاتفملا حن نامءايلاق م سايعلا

 لزئاناسصن ُكعم سامعال ناىلع

 ىلص هنأ لوسر ماه ةد الا هذهدتلا
 نأهنعناىذ راملع سو هيلعهملا

 هيلارذتعي و نا معىلاع اتةلاد 1
 اللا 2 نع ا 27 را لعمذ

 مث ذاوئه رك ًاىل_ءا تاع

 فهللالرنأد_ةالاعذ قفرت تح

 نيعبصالان يب يرخاموهمهضعب لا.ةفلتغلا ىنعمىفلد وتلا لهأ ف لتخاو الفك زب ملوأهاكز

 ديعزبناهلس ءماص كلذلاةنمرك ذ ىرخا اامدادسحا تاتفاذا خسولانمنيغكلاو
 كعب نيد نم رخام ليتغلا لاق سابعنب !نعءبأ نع سوباق نعةنيدكونأ انث لاقرابإلا
 نباتلاسلاف ىجنلان ء ىنادمهلا عسا ىنأ نعةسسنعنع ماكح ا لاقد_.ج نبا انمَص

 3 مث لآف عسب كونا انثرص كيسا نعل ةيلافالست تواظن الو هلو 5 نع سامع

 ذلاوهل_.غلالاقال.تف نولي الو سامع نب | نع لاعلاابأ تعملاقالعلا نأ مه رد نبدي 3

 ىلأ :ىث لاقىع ىث لاقىأ ىبث لاقدع سزيد# وسد لحرلا يمص نيد نب رك
 كلذوهفام مي. رخا شت كعب صا نيب كل دن نوه ل. ةعلاوال .ةفنواظي الو سامع ننأ ع نعهسأ نع

 اليتف نولاخ:الو لوقف كلامىلأ نعءنيص> انريأ لاق مش ه ذك لاف مهاربانب ب وقع ب دو

 لضفمنيدجأ انث لاقزي_سملان يدم (نخمص نيقكلا نيب نمو رك ىذلا عع ولا لدملا لاق

 انث لافديجنبا نشص خءوجرفنك يدب هيتلتفاملتفلالاقىدسلان ع طابسا انث لاق
 جرن كل د قدك كيفاخاتش دراظ الو لرخص ا نعل عر ءهروصأ مع نءعرب>

 لاقنمرك ذ ةاونلاو شق ىذلانورخ لاقو 0 هاونلا قشفنوك ىذلانواوةب نمأنأ وامه

 ةلط ىلأ نب ىلس عن ءملاص نيثد واعم ىبت لاق حلاص نب هتنادع انك لاق ىئثملا يس دص كإذ

 نة ملط نع ىأ ا لاق ع كونا اني ص.ةارتلاد طبق ىذلالاقال تف هلوق سامع نء أ نع

 ىنث لاق هونااانربخأ لاق سنو ئمدص ةاونلا ناب ىذلا ل.تغلالاقءاطعنعورشع
 لاقنيسملا انث لاقمداقلا (ةثادع رك كنلوة حاب ردا نب ءاطع عمم هاو رعن حط

 1 لاق شىفىذلا ليتغلا لود ادها ععم هبارب 0 ث هللادمعىف ريخأ جرح الاف لاق اح غش

 لاه د هات نءروصنم نعدنع-سنء نامقس اذ لاقديعس نيد انث لاهراشي ثد# ايئرص

 هلوقىفةدانق نع هرمعم انر يخل لاق فاز رلا دم ءانرمخأ لاق ىح نب نسملا نعرص ىونلافل.تغلا

 ذاعمابأتعم«لاق ب رغلانب نسما نع تئدط ها اونلاقشفىذلا لمت غلا لاقال.ةفنوملظت الو

 لاك سنول ئسدص ةاونلاقشل-.ةغلالوقب اا ناماس ب ديبع انث لوت»

 ا ئكدص ةاوذاانطب فىذلا لتغلاد زثبا لاق لاق هون اانريسخأ
 ىناملا (نياط ةاوثلا قش ف نوكي ىذلا لتغلالاق كاصضلا نعربب ودانريدخأ لاقدي زيانرعخأ
 هاونلا ل .ةفالشف توماظ: الودهاكت ن 6 عل ل لافةغيذحوتأ امن لاك

 وب لاق ةاوذلا نطب ف ىذلا ليشلالوعتس رعدرف 5 انث 0 م لاقراشببلا نب ص

 لاّقِف هن ؛ الاءذههيلعأ ارعذ كناش

 نأو هللاالا هلال تأدهش أ نامع

 لد ريحءاقل ماوه لوسر اد#

 2 ا اذهما داملاقو مالسلا هيلع

 دالوأ ىةناذ لاو حاخعملا ناك

 :ىلط ىباباهول ود دع لاتو ناممع

 ممملاطالا مكتماهعزني ال هللا ةناماب

 0 فدو رحاش 1

 مم-مديأف موبلاوهوتبيش يأ
 ة_صقلا هدهد : 3 ' هلا لور

0 0 

 0 0 3 1 0 هدابعملظن الهنا عري االمتفنوملظ الو همس ذاو

 ةنامالادوعءسمنب الاق 1 ىحعو

 ةبانجلاو ءوضولا ف ةمزاللكلا ىف
 نبان عر موصااو ذاك زل و ةالصلاو
 00 رفق اح ىلا عت هنارع

 كدت عاام امح ةنامأاذ_ه لا و

 عساوباب اذهواهقعتالا اهظفحاو

 ىف هلمعاسس الْنأ ناسالا ةناماف

 رغكلااو ةمسفلاوةيدغلاو رذكلا

 ىتلاءاشالا نمءالذهيش موا نطب وةاونلا قش فوهىذلاب ءىرخالا ىلع امهادح | لفاذا همك نيد
 نما.ثج رخنأ الا ليدغلا ىنعمىفالخ ادم الذ لك نوكي نأ ب>اوفت وقالو هلرطخالا#م ةلوتغم ىه
 نو رثغي ف.كر ظن 0 هلوذ لد وان فلولا و لب زخالارهاط هلع لد ام هلملستلا بعام كلذ

 نيذلاءالو اوه ىرتشد فيكذ-#اب رظنأ هؤانث ” لح كل ل ىتعب (انيبمامنا هي كو بذكلاهنل ىلع

 ثأك ع نمالاة دخلا لودي كلنا هؤايج وهلا ءانبأ ن< نولئاقلا باتكلا لهأ نممهسغنأ ثوك زب

 لوي هيكوهلياىلع هنوةلتذفلوقلانمرو زلاوبذكسلا مهل نوف ذالهنا نوعازااىراصنوأ ادوه
 مهل 0 و وه.عماسل ممذك نيم: هنا م انديمأ ءادملا ىكك-عروزلا اوبذكا !كلذمهلبش مهمسد-و

 : مذا ىلا رن ملأ ع رح نما ع :: لاوئسللا اذ لاف ماعلا نس ماك ءفتكذا ل
 ةنامأواهرعتو سءغلاو كلا نيد ىارب م1 رحتي نءعحاتحم ى لاني 2 لاف معا ١١ اسم صاك 0 530

 راسل وهل ااذكرغس ذاكالاو ريما اووهانأ اون ىهالملا عامي ة]هعاس - الو عسل !ةزايمأ وأ ارا ىلا رانا يف هلو عم سس 3 نأ نيعلا



 | 1 اعل م.ءارمالا

 قوسهعمت» هامهلا مسهردشوب نأب

 نع عطوبنع ومس دوم هاد
 ريغ ىالخ الاول مالا دئاقعلا

 ةسحوزل ةنامأ ل هشتو هإ ضغلا
 ةنامآواهعضب فو هلاميف جوزال

 اهقوةح ءاغياىف:جوزلل جوزلا
 كلواممللدسلااةنامأو وطول -و
 راللراجلا ةنامأو سكسحملا و

 هل ةلوخد وبحاصأل , -اصلاو

 دش ىهأ نامتك نعدوهملا يدم

 اهلراتالنابهبسغن عمتنامالاو
 فوندإا ىف ملصأ وعقنأ اوهامالا

 تاذالا بيساهعقونالثاو ايندلا
 مظعدقوتاالاتاعبتلا ىف ةيناغلا
 عضاوميف ةنامالارصأ ىلاعت هللا

 مهنذإ'وةنامالاا مذ رعانا هناك نم

 لاقرنوءارهسهدهعو مهتءنامال
 نأ تامعاالالا بو هماع هللا ىلص

 هب ىمعنرد صم ةنامالاو هتنامأال
 ءاداب مأ ال مث عج كلذإو لوعغم

 ءاف.ةسأب ماك لع لريغا ب>وام

 ضعب نم مهضءب سانلا ىوعح
 اذاولاّعذ ادد بصبتنكا اذا

 اومك نأ سانلان ب. متمكح

 ب رمت مثمكحاذاو هوةفولدعلاب .

 ير سانلامسل نعلم
 يىلعلا دعدقو ءاضغا اوك لا ىف

 مالسالا:ماعلاةد أم انلاطو رم وم

 ةروةتصذلاو غولبلاو لقعلاو
 ةءلهأوةياغكلااوتهلا دعلاو اهب رخلاو

 قاعتبام فرع. ناب داهت>الا

 هلوسرتذسو هللا باك « ماكح الاب
 صاخلااو ماعلا اممم فرعي و

 نيدملاو لمح اودقملاو قاطااو
 ةئسسلا نمو خوسنملاو 2 انلاو

 لسرملاودنسملاو . داح الاورتاوتملا

 يري 77 ب سسسسبب7ص7سللا لد داقأ ف فرعنت وهأو ب لاحو

0001 
 1 لهي ؛ ومهر امس ءاشفا اوسائلابودع ءرسشأو ضغاطتلا لوي ارو ر 609 هلق لشد وؤلملا ارتاس عمة نامالا مث ءاضعالا

27 

 فلوَعلا م نذكلا هنا ىك_عدو رث رتقي ف.كر ظنا ىراصنلاو دوهلام_هلاق م ؟توك ب |

 لج كلذ. ىنعي (توغاطلاوثبحلاب نونءويباتكلانماسصناونوأ نيذاىلارثملأ) هلوق لب وان
 ١ ىنسعي توغاطلاوثيجلاب نو:مؤي هواعف هلابك ن ءاطح -اوطعنيذلا لادم ايكبلق» رث ملأ هؤانث

قب دصتلا ورغك اهمنابعالانأ نولعي مهوهننأب نورغكيو توغرطلاو ثبحلاب نوقد هب
 كلرمتامهم 

 نوكح ريما ناك ناخد!مهمه_ضع.لاقفتوغاطلاوثيملا ىنعميفلب واتلا لهأ ف لتعلن

 لاقىار رلادبعانريخأ لاف بحت نب نس ىلا نيخرح كلذلاه نمرث د هنبانود نمام منودبعب

 تدءللانورخ "لاق نا هتوغاطلاو تبجلا لاق هن دم ركع ن<بولأ فريخأ لاقر معمانرم أ

 لاق ىأ بث لاق دع_سئء دمي و تالذلاق ٠ نةرك ذ مانصالاة جار توغاطلاو مانصالا

 ةيلنزب ناتكلا ءايفدأ اونوأ نيذلا ىلارت لأ هلوق سامع ثمان عدس ع نعئبأ  ىت لاقى بع ىنث

 اهنعءنو ريسعت ماخ_مالاىدي نيب نونوك, نيذلتوغاطلاو م الصالات دوغااعلاو ثيحلاب

 نببعك 0000 لج رتوغاطلاو ن هاك ترجل نأ لامر معز و سانلااواضءلىذكلا

 كلذلاه نمرك ذ ناظ. .ٌكلاتوغاطلاو ركملات يلع انورخ 1لاقو دوملادس ناكو فرمشالا

 لالا اناني لس اع و دما دا نعت بث «ىدعى ند ان لاف ىناملاني دمت نمخرص

 نايغس نع ىلأ انث لاقع, دكونعا انا تاط.شل توغاطلاورص-لاث محلا هنعهلا
 مسح امث . لاقريهارا نيب وعي

 بوقح اب نمد ناط.كلاتوغاطلاورص لات .لا لاو دهان نعهثد>ح نعل ادع ةرمحن أ لاق
 ود تاط. .بْسلاتوغاطلاو ره. | تيبجلالاف ىبعشلان ءاب وكبر زانربخأ لاق رمد هانرم لاق

 تدحلاب نوئمؤي هلوؤىفدها<ن عمون نأ نبا نع ىسيع نءمصاعوتأ انث لاقور ءزيد_#

 تحاصوهو + د توك اه: ناس ئاةرومىفناط. .ثلاتوغاطلاورص لا ثبجلا لاق توغاطلاو

 رد !' تبملالاقد_هامح نع سن « إل ادع نءريرح انث لاقدبجْنيا شع مهمآ

 لاقنمرك ذ ناط.ثلاتوغاطلاو رحاسلا ثلا نور لاقو 2 !اوناط.ثا١توغاطلاو

 توغاطلاو رحاسل!توحلالوة. ىأناكدي ب زب ١لاق لاق بهو انريخخأ لاق سنوي ايكص كلذ

 نبا انمثاص كلذلاقنءرك ذ ااا تطل ادسا /!اثءلانورخ لاو تاط.دلا

 تيا ةنل ." الادزه فريح ندرعس نع عرمُدت فن عابعش انث لاورفعحْنءد# انث لاقراشت

 0 لاقىن-كلانا انئاص نهاكلاتوغ. اول او تيما ناسا : رحاسلات بلا لاةتوغاطلاو

 ىبثلازءا ندع نداكلاتوغاطلاو رحاسل تملا لاق عسيفرنءدواد انث لاقىل_ءالادبع |[

 نهكلات ياو رحاسلاتوغاطلالاق هناة.لاعااىفأ نءعدو'د انث لاق ىلعالاب_ يغ ل

 تنجلا هلوق ىف ةسلاععلا ىبآ ع ندوا دع م نهاربخأ لاق نوع نب ورع اذث لاهىبثملا م د

 ىصرر#
 رج هلةمر#ت نعىسنعلادث 5 3 تام نءقعما ىنأ ١انع

 توغاطلاوناطيسشلا تيان ورخ [لاقو ناطيلارخ الاورك-لاامهدحأ لاقت وغاطلاو

 كم لاقعي رز زيدي زي اك لاق ذاعم نب رسدثد انص كتلذلاف . نمرك د نهاكلا

 نهاكملا توغاطااو ناط كش تءولانأ ثد_كتانكت وغاطلاو تبحلاب نونمؤ» هلوق ةدانق نع

 نيد_# انمكرص هلم ةدانق نع ءرمعما'ريشأ لاق قاز رلادلب ءانربحخأ لاف ىدي نب نحلا اًنئدص

 توغاطلاو ناط  ل!ثء+الاوىد-لان ع طامسا ا لاقل ضفملا ني دجأ 8 لاقن كلحأ

 نبا انئدص كاذلاقنمرك ذ ناطءشلاتوغاطلاو نهكلاتبملا نو رخ [لاقو نهاكلا

 اللا فاطر نهاكلا تيحلالاترربس د .عس نعىل-ر نعنامة سن ءىأ ا لاق كو

 تدحلالافتوغاطلاو تنملاىفلاهد# نءفوعانت لاقةدعسمئيداجانئلافراشي نا ان ده

 0000 0 يس الاقورحا# لاو "الويل |

 2 يل در و وح عوج جو تم

 ياس“ نييامحمم د يح هو تا
 ع دس" تب 7

 ذا 77277 و الاب رواج لصلللا



 يي 1 ان كو اش اهلل 1
 21 ١

 ا

 نع ىلع نع ملا ف ثا واعم بْن لاق ماد نب هللادبع ان لاق 0 ارباثع ثا م 6 ثالذلاق

 باخ نب ي-ترجلا و فرم“ مالا نم معك ترغااعإا ترغاطااو تلا, نوه 1 سامع نب

 باهدخأ نب ,ى-ثيجلالق ”لاصذلا ئعرعب و ع 0 020 اذ لاق ىجأملا مدع

 نعرس , وحانرعثألاقدي ز ,انرم نأ لاق با م ىلأ زبى < زم م فرمثالا نب بع توغاطلاو

 نم 0 ذ ف رمثالا نب بعكت يغاافلا اوبطغأثى-تبملالاقتوغاطااوثءملا هلوق زف لاعذلا

 توغاطلاو فرمثالا ني بعكث بلا لاف دها نعل نعربرحانت لاقدم> نبا (نيخدع كلذ لاف
 توغاطلاو تيحلا,نو:مؤد ليوان فلوةلانمباوملاو 1-- ربالاوناسناةر ودفناكناطبشلا

 ثبملان أ كلذو نيواااه موذخت» و سان ودنءاه منو دبعب هللا نود ن ندهن دو. .ءعنوتدص لاق نأ

 نم ماظعملا لذ كاك امانئاك هلدو ص نوأةءاطوأ هليا تودن هةدأ امعب ماظعم لك م

 ةماظعمتناكاهديعت ةملهال اتناك ىلا مانصالا تناكو كا ذك كل ذ ناك ذاو نا طشوأ تاسناوأر
 ىاهعيط:راغك اتناك ىتاانيطام_ثلاكال ذكو تءغاوطوا. تال نك هلا كاز: 0
 كلذكو هلا كرم! له'قالاقام اء ءالوبقمن 97 ذالا نهاك لاو رساسلا كل ذكو هللا ةمدعم
 رغكلاو هللا يصعمىفدووملا نما مهتلم لهأ ىف زي ءاطءاناك امه مال ف رمشالا ني بعكو باطخأأ نب ىح
 نع ىنغأانع توغاط ت.غاوطلل ل_.ةهنمىذلا لصالات اب دقو نيتوغاطو نّتماناكف هلوسرتو هب
 نيذلا نمىدهأ ءالؤهاورغك نذانولوةب و) هلوةلب وان فلولا 3 مضوملا اذه ىف هند داعا

 دا ]وس رةلاس ر وهنلةينادسواود#نذالنولوةب و وانت ل- كلذ ىجعنب (البسا اوما

 ونمآنمذلا نملدعأو مرقأ ىنعيىدهأر غكسلاب هللا هع دو نذل ءال اود كلذ ىنعن ءالو وهم هوهيلع

 5 راب ال مو هيلع ليا ىلص 22 مهمان هيوهءاا_عاورق 0 وسر و هللا اوةدص ني ذلا نم ىنعي

 ريغ مهمياتعتيدوهلانمباتك-لان ءاببصناوقو نذل فصو هللا نا مالك لا ىنع مو لثمكللذامناو

 هللاب رغكلا لهأ نا اولاقم مئاوامهثيصعمو هلوسر وهاب ر مكلف ةعاطلاب هلناعذالاو: داب ءلاب هنبا

 لهن دنمبوصأ و لد_ءأ هلوسرلو هني ذكتلا له نيدناو هيتاعالا لهأ ن ٠قحلا,ىوأ

 راث الا اركصحذ كلذ ئاههناو ف ؤرشالا ن/بعك ةغصنمءلذنارك ذو ةوسراوهلل قب دضتلا

 سايعن !نعةمركعنعدوادن عءىدعى أنبا انث لاقى ثااندجم شع اناقاعةدراولا
 قرئالا اولاق عن لاق مهديسو ذب دملا لد ريش تناش رقه تلافةكمفرنمالا نبت عكمدقاللاق |

 لاق ةءاقسا|لهأ اوةناد_سلا له او عدس لهأ نيؤادهريخ اهنا معزز هنوقن رت ار ونتصلا اذهىلا

 نوذمؤتباتكلا نماسصأ اونو نمذلا ىلارت ل“ تاز/أو ربالاو هكا سن نأنم ارئاو لاقت هنري متنأ

 انث تاو انث لاىناملازءا اند ام نلف هلوةىلاتوغاطلاو ثيحلاب

 قدا ٠ مدعو هوكر 5 ذم باتكلان ءاسصتأوثوأ أنيذلا ىلارت ملأ هب هب ”الاهزهىفةمر عن ءدواد

 هللاقف ةكمفرشالا نبت عكم مدق لاقت ةمركع ندوادن ىلع ساولادلاخ ايريسح آلاف نيهاش ئءا

 هنمريخ هلباو من ؟لمك َلاعفكموةدنسو اند.ستن افرثئالارو تدل اذه نيد واننيب كح !توكرشملا

 نث نسحلا ًنئرص 2 ١ الاوخ ا ياتكلا نماببصناوقؤأ نيذلا ىلارت ملأ ىلاعتو كرامت هنبا لرب اق

 قلاعنا فرسشالا نببعك نا ةمركت نع ول انرمخأ لاقر معمانر بخ لاق فاز رلادبعانرمخأ لاق ىع

 لاقوهوزغ. نأ مهرس وإإ بسوميل هللا ىلس لا ىلع مهشادس اف شد ءارازاكل ن .نيككحرللاىلا

 كاسر ديفا ِتأن أ الوراّدك ب>اصوهوباتك له ّ آ:ااولاعذ هل اهن محعمأنأ

 نكد # مآ ىدهأ ع نخ اولاق مث لعشفام م مأو زيغدلانيذ_هلدص انك «مجرخ ناتدرأ ١

 هجرجطت جوت يبلا/ذ ناقوس بقل ىرقنا ع1 7 اللعن !ىسنوءاموكسلار -

 ناكللا نمايدصت ونور أ نيذلا ىلا رت ملا هدمت :تازتفىدد هاو ريب متنأ ل :لاق هدأب نم جو
 - 5 5 ارض 3 5

 هنأرطملا نم بصتملا )هى ىكف (9) 'امنااظمواهكرادمنم ةيعرشلا ماكح الا طابنتسا ىف لعدم هلام كل ذربغ ىلا اموعو
 ملسوءيلعهتاىلس الور بصنم
 ىلعفةدعب نم نيد _ثارلا ءاغلخلاو

 مماذ اببداتي نآكلذا ىدصتملا

 هكر: ولافالاومسهتالخا قاذق و
 لاه هنا ملسوهبلع هللا ىلص ىذ ملا نع

 ةمانقلا موه لداعلا ىّصاقلاِب ءاحب

 ها 54 نا خدع ند قاف

 تاكاذاو ظقني:ئانيب ضع
 كنط ا ذارححم لداّلا لاح

000 

 ةمالفلا تاو أ نأو ةملطلا نأ

 انطق مولر نمىتحمهلكن وءمتكت

 تول ونوعم دق ةاود مها قالوأ
 هب عب اًمعن هللا ناراناا ىف

 امو فوذ_< ع دسملا, صودا

 ٌردقتلاوةفوصومتمجمؤأةلوصوم
 كلذ هن كك لظعي ث ماواىذلا :

 مكاو تالامالا ءادأ نمروم'لا
 اريصاعمم# 0 !نالدعاات

 مدبب و ثومكع فيك عمس
 ”نامدسأ ماقعأهبف ونود مك

 ءطملل دع :ولا

 نم هناصس ةنام ىصا علل دمعولا
 كال اولا م 165 الولاة ءاطد ةأعرلا

 'ةاعزلا ىلع :ةغشلاب ةمدقتلاةدآآلا
 ًاوعطأ او ذك[ نذلااهيأاب لاقف

 تلاط أ نبىل_ءنع ةب الامثل
 ' نأ 1 ماما ىلع وح هنمع هلئاىذ

 ةنانالا ىذدؤي وهنبالزتأ اع ع

 . تأ ةمعرلا ىلع قف لذ لف اذاف
 ةلزتسعلا ثلاق ارعطتو اوعمس
 ”تلاهو ةذارالا:_ةقاومةءاظلا

 ةعاطلاو :رعاشالا

 حاط مال ةتفاؤما تبرئ

 أ هيزوماملا نا ىف عازنلا اا

 اذاممنوك, له تهل ىلأ تاعاك
 0 دنعفالعأ

 ننعم مزال ةدارالا تؤدي

 ٍ قاس هادشأو ع

 مالا ةذذاوم

 1 : 1 . ل0 و رس

 ةناهذهريككازتسفتلاف لاهز ووثمنيةب رغلا نيد فال اودب رباعالاسايالةلرثعا ا دنعو نامع البال م بهل ىلأ فراك: ىف نيدضاا



 لا 7 ' مح 7- 20001 "-

 5 5 0 اي 4 7 بس

 5 و دول اوعيطأ ةلوةناهملاراشأو ةئسلاو باتكلاةعبرأت«:رمثلا (ر..) لوصأ ثالءةغاا لومأ مل ءرثك أ ىلعةل خشم
 سل ا كد ةسلكلا ةر اغءال فاعلا سلو

 همل أس مأ ى لدي باثكلا نكلو

 ةلاكمال لوسرلا لأ هنم ل #عن مث

 معن مت لوسرلا ما ىلع لدن ةئسلاو
 ساهل و عاج الاو هللا مآ« سنم

 لوأو هلوعب عاسجالاىلا ريسشثأو

 ىلعمهتعاط» أ ىلا ع هنالرمالا

 نوكي نأ بجوو مزمجلا لبس
 ىلع«.ءادقا ل ّمحاول هنالامو خم

 راءدعا مْزأ هنع ىجنماطخلاو اطختآ

 لعسغلا فى.هئلاورمالا عاج ١
 موصعملا 0 لا هناو دحاولا

 ىلءاد, طع ,رأةمالاعومجتاما

 معدار !١نأن ءةعيسشلا هلوقيام

 اليساوئمآن يذلا نمىد_هأ ءالؤهاو رذكسح نيد! نولو#» وتوغاطلاو :تدخلا,نونمؤت

 نمناك اللافىدسا نع طاممسأ انت لاق لضغمن دجأ انث لاف نيسحلائء دمي (نثص

 نيد صاعلا هد , دف مهن رعتسا م هاي 1نيح ناك امريضنلا ىبدووملاو لسو هيل ءهننا ىلسصدهنلا لوسرعأ

 ١ 0 هلال سل الوسو عدو و كلذ نم اومهامىلع هلوسر هلناعاط أف هباداب و هب هنباوههث

 مود مكانا لوعسأب ااتام .ةسولأ هلل اقف د ىلعم ءدماال نأ قوي قرمتالا مكى رهغتتم دأب

 مني دىلعا 3 هرعابعك لاق دج نيدو ريدا, دانربحخاف لعتالم و3 نحو نولعت وبال انور

 ديعنوانب رشبب رمعاو فيسضا!ىرقنوءاملا عا ىساوءامو 2 اارغأ موق ن < نايغسوب أ لاَقذ
 هيلعا اومناق دنع دلاقه عش :وازه لرتن اان مان دمت ان واب آدبعن تاك ىلاانتول 0

 ا مولا مل عنامو ءاشامءاسنلا نم مكب :» وهو عضاوتلاب ثعبهناميعزب ادت نانو رئال
 نولوةب وتوغاطااوثءلاب توئمو :باتكلان هام .دصن اونوأ نيذلا ىلا رن 20 لوين يحك ذفءاسنا

 ىأ لاقنيسحلا انث لاقمم ءاَعلا نثص ال..ساونمآنذلان ”ىدهأ ءالؤهاورغك نيذال

 سا رقرافك لاق هنا سس قرا الا نب بعك ىف تازيلأق دها<نعمي حنا نعحاخ

 رعصن ر# نعدّدل آسف شي رق هنءاخ فرشالان ب عكمدق جرس نبا لاق مالسلا«يلعذج نم ىدهأ

 ردنا اتاعدق كنافوهمأ ىد_هآ ند هللا لدشنن هلاولاف مث لاق لاضولا م هريحأو هرمسل وه سغأ

 ةفدااهذهلب نورخ 1 لاقو ىدهأ مي[ ل اق رلا تبهام مظنوتيب .لارمعنو خا قسنو موكا

 مهل هولاق مهنا م6عهللار زارع ام نيكرمشملل اولاق نيذلا م هو تطأ نب و - مهمدوهملان هةعاجةغص

 ىلأ يدمي قري أ لاق هلاق نع قدس نب! نعةلس مد لاقديج نما امن ص كلذد رام الارك ذ

 نافطغو شد رقنمرازحالااوب زحنذلا ناك لاق سابع نبأ نعيم نب د دعس ن ءوأ ةمركع نعد

 ابأو قرقحلا نأ نبع رلا نبعد رلاو عفار ابق رقما نأ نب مالسوبطخأ نبى ةظب رقىنبو
 مهرئاسناكو لئاوىدن 4 ةدوهو را م ثءاو د و>واماق س دون ' هدوشو صاع نب حو>وو رام

 معزام ىل-عوأ !توموصعملا ةالا

 : نودغارلا ءاغلؤنا مهنا مهضعب

 نباوريبجْئب د يبعس نع ىو رام ىلع
 ديعك ًايارمسلاءاسمأ وهنا سارع

 نيدلا وى مهسلاةفاذح ن هيي

 هللاىلبصهننالوسر هثع.ذا دملو ا

 رامعهعمتاكوتي رس ل سوعبلع
 مهولأس اهلوالا تت | تاييعلا ل دعا و دوج رابسلاءالؤهاولا هش رمل رق ىلعأو ومدة امل فري لاى ؛ نم تازف فالح مهنيب عقوفرساب نبا

 هلبالزئاق < هعمب 1ع :مىدصأ منو هنيد ن مريخ -:. د لب اولاعف مهولا سف د < نيدم اري شد سابعئ |نءىورامىلعوأ 5 2 لآ

 اكلم+ هانت آو هلوةىلاتوغاطلاو تيملاب نوذمؤب باكل ن ءابيدناونوأنيذإاىلارثلأ مه مسهنأ لاهل اورهائمو نس

 1 نءذلاىلا ؟هدادق نعدعسس اذن 5 اذث لاق ذاعم دح اهيظطع يا ١

 تارآ ا. النهد رمال بجبل ترمز يالا نرسل ٠ ديان يمت ا 0 ءاطلا 0 اضصُت ماكحالا توبحلا هللا
 هعزاماما ىاثلا ىلا ىلدسال هنكلل
 ىفانا هر ورضي رعت ايالف ةعاشلا

 مامالاةفرعم نعنو زحاعاذهاننامز ر

 نبل ع بحوولق هنمةداغتسالاو م وصعم ا

 فدك: مز ىالطالا ىلع هتعاط

 توكرشملا مهل لاقن ىنءاشن رقا.ةلريضنلا ىنب نمدوهملا نمنيطجر و بط أ نب ىو فرم الا

 د2 نم ىرهأ من لب الالاقف مرا لهأو تب اعسلاو ةنادسلا لهأ اناف هبادجأو دمت مآ ىدهأ ندع

 هذهلبنو رخآ لاف و هبادكأ ودل امس> 00 ذاك اها نارلعب امه و هيادحأ و

 اونمآ نيذلا نمىدهأ 32م اوداو رغك نيذالنولوقب وا اوتباوعداراوءد ب رهدط ان ويستفم

 ىلا رت : مآ هلو دي زب !لاق لاق بهو نب انرم_ن أ لاق و ئندص كل:لاو 006 الدس

 -ذ! حاب اول اقف ني كرسثملا ىلا بطحخ نبى ءاجلاق :.: الاخ ىلا باتكسلا ن نا نيل ت21 نا محو ولو قاطالإب
 5 رسهاطواطورمشم راح الا ازه 21 ا سلا اودالا 1 10 1 هنن نعلي 00 نماسسصن راص «+بيهذع وهينيفرأع انرصاذا ١ وأ نذلاىلار | هل وذ تل دو مربح ا عا اًعذ هياحص ا ودمت ًاري_2نذف بادتأ 5 ا

 نيذلاةعاج !تناك نوك نأ رئاح ودوجل 1 نمر لارخأو :رمةعاس نع هوان لحهشأن هريخ كلذ

 انتو 01 ان نوكيو أ دعسوأ ةمركع نعدم ىلأ نب د# هاو ر ىذ/اريملنا ىف سابع نب مها

 هلد_< نلذ هللا نعلد ع نءوهنلام.نءلنيذلاكئاوأ) هلوذل» وأن ىلوقلا ٍ هريغامارابعك

 | مهو باتكلان ءايبدناولوأ مست ام حفص ف صو نذل ءالؤه كم ءاوأ هلوةءهؤ هز د ” لس> ىبعل هع

 ناىلع قالطالا ىضتقي ةبءآلا

 مز ةطو رسم ةعاطلاهذه تناك

 ةةلط.ةزحاولا ةظفللا نوكت نأ

 نوئمؤي لاق ةناامد !اوعجصالا لأ اظفاود-اونامز لك فمهدنعموصعملا مامالا اضنأ و لطاب وهواعم هطو رم



 5 هتجرنممهد_ءبافهنلامهازحش أل وةب هللا مهتعل يذلا مسه توغاطلاو تدبإلاب نونم ود

 1 هلدكت ن 9 ملل را رك نمولوشب هللا٠ نعل 0 نذل نمىدهأ

 انياص 5 هنعُكْل ذ عفدم مذ هلل ىتااهةنعلوهللا هبوّقع نههرمصنن ارم هاندمت ا هلدسالفلوقي

 بطخأ نب ىو فرشالا نب نعكل اق لاق ةداّدق٠ نعد.عس م لاقدر 7 3 لاق ذاعم نب رمد

 ةليا ل زن اق 0 ذاك امم نابع :امهواليساونمآ نيذلان 1 اودامولود ْن م ىبعل الاقام

 تيصن مهلمأ ) هلوق لب وانى لوقلا ف اريصن هلدحت نلذ هللا نعلب نموهنلا مهنعل نيذإا كلوأ

 كلملا نم ظ مهل مآ كلملان مبدصن مهل مأ هوا لح كلذ ىنعت (اربقن سانلا نونو الاذاف كلن

 طابسا انث لاقل ضةمزيدجأ انث لاقنيسملانيد# [س'دص .5 كالا نما مهل_سدللوقد

 اننا 2 0 0 لوش 00 5

 1 ريفلا ىغم 00 والا 0 و 350 نما رع 0 نوطعن اذا

 ةناداكما ىف لاقهتنادمع ىتث لاقىبأملا تدع كلذلاف نمرك ذ ةاونلارهط ىف ىئلاةطقنلا
 ئمده ةاو ها 00 اريقن هلوق سامع نما ن ءةرطط ىلأ نب ىلع نع ءملاصنبا

 نسا نع همس ع نءسوبأف ن عند : دكولأ امك لاعلان انك لاق رابح درع نب نال

 هللادنمع انث لاقىزورملافوكللاد# نب رثعح مدع او ةاو ملا رهط فىذلاريقنلالاق سا.ع

 ٠ مرج ءاونلا طسورينلا لاف سابع |نعةمركع نعفيصخ نع ل ارسا نع

 ريقتلا اريقن سانلانوبوبال اذاق سايعنبا نعدهسأ نعىلآ م لاقىبعع ىثث لاقى لا بث لاق

 ىدسلان ع طابسا انث لاقلضةمزدجأ انث لاقنيسملانيد# اًنامص اهطسوةاونلارب#ت

 .اونؤي 0 مايل مل ناك ولل وعد ١ رين سانلان رون دال اذا كل | نمسيصن مهلمأ هل ود

 ةحلط ىنث لاق بهوان ريحخأ لاق سن رع ندع ةاونلا طسوىفىتااةتك_:لاريةنااواريقن ادمن

 تلاط ىأنب د 0+ دج ها نارها اردنا لوي ابريل سها ورغا

 رسدص او ةاو لا ارهط فتوكست ىلاةرقنلاريعتلالاق كاملا نءعرعو وج انرمحأ لافدي زب انريحشأ لاق

 ةاونلارهط ىف ىذلا رب قالك لا ع نيصحانرمخ ل اقمشه اذث لاق مها رباني ب وقعب
 ئسص كلذلاةنمرك ذ ةاونلاطسو فن وكت ىنلاةبحلاريقنلانورخ لاقو
 م اريقن هللا لوق ىف دهان ع نع مدن ىأن باع نع ىسيعن ع مصاعولأ ثلا

 اذاه دل هاك نع مين لأ نبان عليش ا لافةغيذ وأ 1 لاه جملا م اهطسويىف

 نبى 5 لاقراشب ندمت 0 ص اهطسوف ىتلاةاو لاء ريقتلا لاه اري سائلا نون وبال

 لاق مك اهلا م دج ىونلافريقنلا لاقدهاحت نعر وص:منءديعسنب نا ء قس انت لاق لامع س

 ريقنلالوق انذاك ريثك نم هللا دمع ىف ريخأ رحب الاقلاه جاع ىبث لاهنيسحلا 0

 ندييعانريسخ ل وعي ذاعماب آت عمسلاق حي رغلا نب نيسان ءتثدص اهطسو فى مااوأ اوزلاريقث

 لاقو ةاونلاط سوق توك ىذلا ١ اوءاارب_ةنريعتلالوهب م ص نب لاصهذلا تعوم لاق ناعلس

 1 لاق ع كونا ا دج كلذلاف نمرك ذ باتا رك لرب هن كلذ ىنعمنورخ ١

 ىلع مامالا فرط سابعنب عضو وةلاعلااب 5تعمسلاق ءال علاىأ مهر ْز ربك

 ءالو !وهفصر هللانال امين اباوصل ا, كلذ ىفلاوقالا وا و# ريقنلااذهلاقوامهعفر م ةيامس لاره

 ل ةردت ل-هاواك واماوناكو لوهلر طخالىذلائ ا را

 وره نيد #

 ني 2 يوسوس لاو

 ]| دعس 12

 مهتعاط ب وحر دفعا اًزئالفلاوق والا ر اس )م 1( مامالاىلا هود هرف لاعب ناي يعش أ -هىلءولوس .رلاوهّثنا لاو فق متزن ن اذ ؛ ١

 مهتعاط نا لسثدلاب ملعاذاهنك ١

 سدل لسادلا كلذو ناوصو قدح

 امسقازهنوكمالفةنسلاو باثكلا
 ةحوزل اةعاط بوحو ناك الدةنم
 ىف لخاد ذا اللذيلتلاو عب وزال

 ءانلج اذاامأ لوسرلاةءاطو هتنادعاط

 نكي مل دةعلاو لخلا لهأ عاج ا ىلع
 عاجالا ذام دقت ةتاممذ الخاد اذه

 باك !!ىفدجوبالك> ىلع لديدذ

 ىفمءزانتناف هلوقاضبأو ةنسلاو
 فلاد مدس عاب ركسموم 00

 ةعاطاضدأو ع زاذتلا هم همكح
 اذااع ةطو رمش مءاغلخلاو ءارمالا

 ىضتقي ةب؟الارهاطو قل ىلعاوناك
 بالا ل سجناتثاذاو قال_طالا

 نيعت يسانمريغءوجولا هذه ىلع
 ةمالا لكم وصعملا كلذ نوكب نأ
 باص ودقعلاو للا لهأ ىأ
 هلوك» دارملاو ءار الاوراتعالا
 ه.لعةمالاتعّمجاام الا ىلوأو

 كلذف سا.قااامآو ىدملاوهو
 ىلاءودرفئش ىف متءزانت ناف هلوق
 هذر نم دارملاس لذا لوسرلاوهنلا

 باكا ىلا هدر لوسرلاو هّياىلا
 اراركست ناكالاوعاجحالاو ةنسلاو
 هلياىلا ءاعضدوغت الو مدع ا

 هو اولانالهنعتوكسلاو هلوسرو

 لامهالا ل_ةدئال تناكاعر
 بغضشلا ةدام عطقىلا رقتفتو

 الو تانث اوأ ىف_تباههفةموسللاو

 اهناف ةلصالا ةءا ارعلا ىلعةلا>الا

 نوكد ءالا ملا درلاف لقعلا كت ةمول عم
 اهدردارملااذالوسرلاو هلا ىلا ادر

 عئاف ولا فة ص هوصاملا ماكح الاىلا

 3 !ىنعماذ#هو اهلةهماشملا
 عسب ناطللا ةداالا لصاف

 اد_عنامث هللا, ةعاطب نيفاكملا
 ىئ :وساممتل اوسرلاةعاطب ل ونمولا

 مقرنا هكرادمنم ماكحإلا طابت: سال هأ أ م متءاطب دّمعلاو لسا ىلدأ



 ٌْ هلا

 0 1 آلا
 ءاوس !علطمس اعلا ىلءنامدّقتم

 الهناو امغتنوأ ايلح سانا اناك

 هص.صةتالو صنلاةضراعم روع

 تكرم ١ اذهرعتءادقو ساشلاب

 لوس رعنس-او ذاعمةصقفاضاأ

 ف.كو مم سو ها عمليا ىل صدا

 سابقلاو هنئمىف عوطغعم ئآرغلاو

 هسينايالمالك نارا اونو
 فاح نمالو هيدينيب نمل طانلا
 ىدلانا سالا لمعة هنن ساقااو

 عمجأ دقو ايسنلاو لا ةضرعوه
 موعصدخ سبلبانا ىلع ءازعلا

 ةكتالمل| كتذا هل اوقف ناطالا

 ى-تةلح هوةوهس انةباودصما

 قدعاو نيط نم<«ةعاخو ران نم

 ناءفرسلاو نيدلا مونىلا نعللا

 مدسقي سايقلاب صنلا صيصخت
 نامفامهيقوصنلا ىلع سارا
 اوعيطأ هلوقف بوجولل مالا اك

 نأك ناو ةعاطلا بوحوىلعلدب

 بو-> ولا ىلع لدبانههفىدنال
 نا هلودد صاوالا مخ هنال ارهاطظ

 مخ الا ويلاو هلئاب تون مثنك
 قدق3 هنارهاالاود.عو وهو

 هودرف هلوةىفال ساوالا عسبج

 وهو ةسدنلادرعاض ًاوهد_حو

 كل: نم مولعم لعفلاةب ولوأ

 ةصاخةدئاف نمد دلل دبالف ماوالا
 لصعل كرْتلا نم عذملا ىلع لمعت

 اذهمث بو>ولاىنعمع ومهما نم
 صالان اكن اعاد نوكي بوحولا

 نكد : منا اذكو راركتلاو ماودأل

 صوصخملا تقولانالكلذك هرمغ

 ةروك ذمريغ 3 هص اق ظاكتلاو

 ةد "الا تناك مومعلا ىلع ءانلجولف

 ىو نيدملاو لمحت تناك وةةدمم

 هلبارمم !صيصخ اضد أولم نم

 مب يب 7

 ا انا 17 كد قل سدتورعنلاراغصن هةاوناارهط ىىااةرقنلا هب ىلوأ كلذ نا اذا در

 اذا هلم لالاعفالا بهز: نا اهمكح نمو اذا, بصن ::ملو سانلانونؤبو هلوذ عفر وةرقنلا نم

 ءادتبالا ىلا ون نا فامعلا فو رح ضءباهنف لمن ةااهك نموءافاهعمنالاهب مالكا ىدَا

 ناواهدعبام للا اذا ع نعل ّقنلا هرفءاغلاب دي راامم عضوملااذهوى :رخ ا اهريغىلا اهنع لة ماا ىلاو سهام

 نودسح مأ ) هلوةلبر ران فلوغلا ف اذااريغن سانلا نوت ؤيالف بصن مهل مأ مالكل | ىنعمنوكد

 نيذلاءالؤهر سحب مأ سائلا نوددسح م هوان لد هل كب عب ( هلذفن «هلل مها اامىلع سانلا

 نبانع ىسيع نعم صاعول انك رد مدص 5 دوهملا نمباتكلا نما. :هناونوأ

 ةغيذ_>وبأ انث لاقئثلا 0مدع دوم لاه سان :لانودس مأهننالوقىف دهاجت نعي رح

 ادم لاقديزب انث لافذاعم زب ريش نثر هلةمدها# نع ىو ىلأ نم أ نعش انث لاق

 هنا ىنع مهتضعي لاقف هبهنلا ىنعنوفاو هانا لد : وانلا لهأ ناف صاناآ هلوقامأو هلثمةداتق ن عرلعس

 انث لاو ورع انث لاقىبلملا وس دص كلذلاف نمركذ ةصاخ ٍلسوءهماعهّنلاىلصا دج كلذ

 2 نمدقا معان 1 امىلءسانلا نودسحمأ هلو ىف ةمركع نعداا نع رم هانريخ لاق طابسا

 0 ىش لاق نيسكا نب دمت وسد ةصاخل سوء عونا ىنل ا عضوملا اذهىفسانلا لاق

 ادهن ىنعي هاذذ نما مهان 71 امىلع سا: !!نودسدت مأ اا ا لاق لضغمنء |

 نع هسأنعيأ ىنث لافىع ىبث لاقىأ ىن' لاودعسزيد# رص مو «.لع هللا ىلض

 مأ دهاجت نعم سبا نع عباص ىتث لاقنيسحلا انث لاقس.اغلا ع هلثم سامع نب |

 نيسحلا نع تئدط ملسوهيلع هللا ىبص ادم ساذلا لاق هلضف نمدتلا هان ام ىلع سانلا نود

 هوضخرك دنلوةد لاقل تعوم لاف نامسلس نب دم ع انيس لوقيذاعمام |ثتخع: لاق عب ءلانعا

 لافديزب انث لاه ذاخغم نب رمشد انئص ل 0 برع | هيهلنا يع لد :تورخ 7 لاقو

 اذهاودسح دوهمل اكئاوأ هل ضف نمهنلا عهأن 1 امىلع سائلا نود سحب مآ هلو 5هداتق٠ نءدنعس انث

 تتاع هّللانالاقي نا باو هلا, :الذفلاوقالا وأود هلضف نم هنلامسهانأ الكابل نمل

 ىدرهأ مهنا نانوالاةدبعئمنيكرش ملل مهل. .ةىف مهل لاّقفتاد "الاءزهىف م مغص فصو نيذلادوبملا

 ىلع هبادحأو. ادت نودسحب مآ ةيذك كلذن ءاولاق اممهأ.3 ىف م مناي جهنم لع ىلعال..+ دس هيادجأو رجع نم

 مهاب ” 1 امىلع سان :لانود...< مآ هلوقلمةام نال باوصا اب ىلوأ كال ذاناةامغاو هإذق نم هللا مهان' 1

 مآهلو ةىاكلاه الدساونمآ نيذلان مىدهأ ءالو اوهاورغك نيذال دوهملا نء«نيلئاّعلامذي هلذف نمهللا

 مهفليق نيذلاار رذما نيذلا ضد رهن و كلذ ىلع مهما هلضف نم هللا ه هان“ ام نجيب اناا نودسح

 ليوان ىف 0 وأ" ل! لسه فلا :ءاو كلذ ىتعم نعهانعمهفارمد هنا ىلءةلالدتايراملوأ او هش | لمقام

 هلضفن مهنيا مها 1 امىلع سانلا نود س< مآ هلوق ىف مهرك ذنيذلا يأ هناهتئارنحخأ ىذأا لضفلا

 لافديزب انث لاف ذاع ءثي ريشي انثص كلذلاةنمركذ ة نلارهل غلا كلذ وضع لاقف

 ىلع ررعلا نمىجلا اذه اودس> هلضف ن مدننا مهانأ ”؟ امنع شانلانودننص ماتت رع دعس انث

 لاف نيسملا انث لاق م.ادلا [نثاص كلذ ىلع مهودسفلا» هدم ممل !ثععد هدف ع نممهنلامهان 1م

 ىذا لضغلا كلذ لب تووخ 1 لاقو ةوبنل لاق هلضف نم نا هان 1 امىلع عرج ني الاقلاق با ىف

 ريق اماما راسنا 9 ملسو يلع هنا ىبص د جت نمل حابأامهتحاباو هدومهأ | هنا هلنأر 11

 تدع كلذلاف نمركذ ليةترك ةماعلا لمار سياتل هبات اولوددع

 سائلانودسعمأ سايعزب انعم نعفأ ىث لاقىبع ىتث لاقدأ ىتث لادعسن رمت

 هلوعضاوتىف قوأامىوأ هناد_< مءزاولاه باكلا لهأ ناكلذوتد الا هاضف نمهَنلا م هان ام ىلع

 6 لصغالاوعيط أ ظغاررك امناوماد ب رجولاهةعادتبهلالاو اهلا هنوكلوهامغاةهاطلاب وجو تاينعلدب رك ذلاب
 ا ١



 مهانآ ١ امىلع ساذلاتو هد مهلا لاقف اذه نم لضف [ثالم ىاف حاكما الا ههه سل وسأ عسل

 مأ ىدسأانع طامسأ ال لاق لضم نب رجس انك لاو نيس نء رمت مدع هذف نم هللا

 نع تثاع ءاسنلا نم ءاشام مل كش نا ادت ىب#عب هلضف نمهنلا وهات مام لع سائلا رك

 هلضف نمهللا مهأن ا امىلع 0 هلوةفلوقب لاهذلا تعم« لاف ب رقلازء نيسالا

 ءاسنلا اكن الا مهل سلو راع عئاجوهو معْزنا5 ةوبنلا اعاد ناشام اولا دوملانا كلذو

 كلذفنيلب واّتلاىلو اووي مكشب نا ءاشام نونم مكس نادم هتالحأو ءاوزالا < وزب / ىلع هود سف

 هنلالضفىبلا ةوينلاعضوملااذهىفلضغلا ىنعمنا لبق هانرك ذىذلا ب رحنبا را اوةباودلاب

 ةباالا هذهرهاط هلالدن !نمان رك ذامل مهريغ نود مممال>راهأن آذان درعلااممفرمشتو ادن اهم

 حاكنلا سلو لمد اندب دق ام ىلع مهنعهللا ىضر هبادك او[ وهيلعهلنا لص ىنلل طد رق 2 ” ١ ما ىلع لك

 قررا ُه حدمو مهل طد رقتب هدابعماب أىذلا هؤانث لحهّللاىل ف نمزاك ناوءاسنلا وزو

 لجكالذ ىنعي (اميظءاكلممهانبت آوةمكملاو بالا مهاربال آانيت 1 دقف) هلوقلب وان
 هلذذنمهللا مهاب 1 امىلع سانلات ان ًالاهزهىف مهتةصفصو نذل ادو ملاءالؤه نود س< مأءؤاذت

 دو هلو ىنعب وباكسا امهانبث ١ |لوذ 0 | نود حال غيكف مهماو سيل مهنا لجأ نم

 ىذلا هنباب اك ىنعب باكل اهني د ىلعهسع امتو هه ع مههاربال 11 طعادةفمهارال | انيث

 0 ا 0 د زاوور اا 00

 مصاعونأ 8 لاق ىئئملا (ثرع كلذلاقن م ةودتااو اوهرهشع لاق: الا ا

 لو هلضف نمهننامهان امىلع سانلا نودسح مآ هنبا لو ىفدهاجت نع مدع ىلأ نان ءعىسع نع

 انث لاقىثملا «مدع ةوبنلالاف اعظعاكام محا ا لا مسهاربا ل انين
 نورخ 7 لاقو هوينلااك_املاق هنأالا هاثمدهاكت نعد 2 ىلأ ثنا نعلبش امك لاق ةغيذ- ولأ

 | لح ادّقذ ءاسنلا نم هلدتنا لحأ ام ىلع ادمن ودس< مأكل ذهنلاىب ”ءاغا اواولاقءاسنلا لملحت كلذ ل»

 اودس>وثالذ ىلع مهودسع لش .كفءايدنالا نم مهريغو ناجل ودوادإن مهل هل- ىذا لثم هللا

 انث لاق لضفمزءدجأ انث لاق نيس ائد# (نشص كلذلاةنمركذ مالسلاهلعادمت

 ايظعاك اموهانبت اوةوبنلا ىنعبةمك- 2 ادوادو نامل ميفارالآ آ انت [دّعذ ىدسلا نع طامسأ
 الد ود ”امنا_ىلس كش وه ةأماننعست واعسل ةدواد مكب نأ ْن ًاءاسنأ 8 وْ والل> هلاباقءاسلا ىف

 اعدل ينال مبهاننت او هلوذ ىنعملب تورخ لاقو اوعكن ركن نأ دم لسع
 ى لاقىمع ( ى لاقى أ ىف لاه ريعس نب د2 ردح كلذ لاق نمرسذ دوادنب نا_ولس

 اوديأاوناك لبثو 00 7 لاهو يك ا | و سامع نب | نعمسأ !نع ىلأ

 ليئارسا انث لاهمعنونأ انث لاقىرافغلامزا-نيدجأ اسئامص كلذلاةنمركذ ريالا
 هذهلوأوودوذملاوةكتالملاب اودي أ لاقاوظعاك- اموهاثنت آوثرحلان ماههن ءقهماىأ نع

 لاق هنأ سايعن |نعىو رىذلالوةلاا_وظعاك- را آو هلوذ ىهوتن .؟الا لب وأد لاو 5الا

 نملوق اوقنودو ةومنلاكلمهنالاق ىذلان ود رعل امالك قفو رعملاوهكلذ نال ناماس كلم ىنءد ظ

 ىلاالاه سمو نتاج ريسغررعلا هيسطوخىذلاهللا مالك نال نولعكلااو ءاسنلا للحت هنا لاق

 ميلستلا بحب كلذ فالخب كلذ - ىلع ع مون و م و؟ةلالو نان نأأالاهيناعم نم مهمق ل معتسملا فو هرعملا

 اريعس منهجي فك هنءدص نم مسج موهينمآن م مهنف) ل-وزعهوقلي وان فلوق ُق اهل

 اعاونم[هؤانث لح مهل لاق نيذلا لمت ارسا ىنبدو ينم بكس ااونوأ نيذلا نذ هؤ ان لح كل ذب ىنع
 اع فد صنم أوةد هين <1نماهرابد ىلءاهدرتفاهوو سماما تأ لم نم مكعماسا ااه دصمانلز

 طرت شدالهناوة ص قالها سةءلصاخلا مع( عاجلا نارمالا وأ ةعاط بوجو الط نمرلعثو نيقولخملا نيد 1 ل

 1011م ام "ن1 هلت امرك فس كاش اكس للا تماس هلة حس طالب نوم ل...

 هلوق نالط نمو رمصعلا ضار عنا
 نا هودرف ىث ىف م_عزانت ناف
 دود اىف هؤارحاز و ساّقلا

 عزانتلايداراواضيأ تاراغكللاو

 لوقو فالتخالا وه جازلالاف

 د>او لكت اكل وةلوعلاقدرفلك
 درلا كلذ مين ا ىلا قيل عزند امهنم

 ل ؟نمةسناعىأالب وان نسا و

 هنامث تن ان ولوانامم ريس ةئسلاو
 نيغاكملا ىلع ب>وأ امل ىلاعت
 نارحصذ هلوسرةءاطوهتعاط

 ضرم ممول ىف نيذلا نيقفانا ا

 لاقفءمكح نوضرب الونوعيطدال

 لاق ةبناالا نوعزب نيذلا ىلا رثلأ
 هانعم تالف معز مسهاوق ثدلا
 همم وبذكوأ | ىدص هنأ ف ورعتال

 فار ءالا ني ١!لافو رذكلاة.طماوعز

 ققملا لولا ف لمعتسا دق معلا

 رززكجاا هد الاىف دارملا نكمل

 ةب الا رهاط مل مون لاق ىاغتالاب

 نما هفانم ناك معا ازلانا ىلء لدي

 ايدو نوكي نأ لثمباكلا لهأ
 نتالىاعما لبس ىلع مالسالار جطأ

 نع من نوعزيىلاعت هلوق

 كلبق نملزن اموُك سلا لزئأ اع
 بسامأ قف انملا اذه لثعقءاباعا

 هسلعوىذدلاو هو-و ههذلوزئلا

 ىلاكلاا هاو رامزم رسغمارتسك 1
 نا سايع نءانِع حلاص يأ نع :

 مهاخار هند ىعنسل نيو ٠١ نمالح

 ىبنل اىلا ىد :وهملا هاعدفاد هدوم

 ئسب قفانملا لاق و مل وهبأعدنلا ىلص

 كلذو ف رمش الا ني بعك كانو

 ىنلاناكواة < ناك ىدورملانا
 قحلا,الاىضةيالإسوهبلع هنا ىلص

 ةوشرلا لوم نع همصنم هلال

 همزله دنع ن ماجر خالة ىدوونلل ىطةف لسوميلع هنلا ىلصمتنا لوسرىلاابهذ ىتحقذانملابىدوهملا لازاسذ ىشرلاب وحلا لطبب بع تاكو



 0 ا ول ا

 8ث انفا طر ,رقء بلع ىضقن دنع ذهانأ تن تندتاىد وهلال اقف رغما م( الفاف راطحلا ن رتىلا قلطننلاةو قئانملا

 تق. ىبقلعتوْك لا مصاخي هلا

 كلزك !قفانمللر علاّففهعم

 ىتح اكناكمام-هل لاف معن لاق

 ىلع لمشاف رعلخ دفا ب رخأ
 ٌقذع هن ب رضف جرخ مح هغيسم

 ىذفا أ ذك لاقمثدرب ىت-قفانملا

 هلوسرو هليأ ءاضع ضر م نمل

 لاهوت الا تازنف ىدوهملا برهو

 قحلا نيب ىرق رمت نأ لب ريسح
 هللا ىلصهليا لوسر هل لاعف لط املاو

 اذه ىلعو نوراغلا تن لسو يلع

 لاقو ٍفرشالا نب, بعك تومغئاطلا

 اوس ادوهملا نم سان ناك ى دسلا

 ةلظيرق تناكو مهضعب قفايو
 ىطرق لئقاذا ةيلهاجلا فري ذنلاو
 قسوة امهتب دذخ او هب لتقاب ريضن

 هل لمعت مس كعلاب ناك اذاورع نم

 ركن ماقسو ن نيس هد . د ىطعأو

 اوناكو سوالا ءاغلريضنلا تناكو

 مهوةسظي رق نم فرشأو رثك أ
 اطرق ىريشن لصف زج اءاعاا
 ريضنلاونلاقف كلذ ىفاووصتءاو
 نوتسانملعامنا انملعصاصقال
 هيلءانططداام ىلع رع نماعسو

 قددصتلا نع ضرعأ | نم مم موهنع دص نم مو مهعما لا دصم لودي هلا ل صدم ىلع ذل ا

 نما نم مهدها نع عين لأ نبا نع ىسيع نع مداعوأ اني لاقورع ئءد#<# ئدع أك هر

 ان لاه ةغيذحوأ ان لاف ىثملا ونص هنعدصنس م سةمودو ب نم دج ىلع لردع لاق هب

 دج ىلعهنلا لزنأ عاود صنذلا نا لع ةل الد: 2 . الاوزهىفو 000 حت ىف د نع أ نع ليش

 اناس ءيلع الص هتلالوسر زاهمدلاوحاواك نيذفالئارس ا ىبدو مج نم ل سوهيلع هللا ىلسص

 1 هوجو سمطن نأ لبق نم يكعما- !اقدصماناراعاونما وذ هبوهدعوتىذلهادبعوم عفر

 مهن وقعت رخو اندإا ىف الوعقم هنا مآ نأكو تبسلا باج انعلاكمهنعلن وا اهرايدأ ىلع اهدرئف

 ىلعناك ااايندلا فةيوّةعلا لمعت هنا ع نءمهلد#يعولا اووهنمن رمال نعل
 داع ولا نماوحرخ رحمهضع نما ]ف م ا ل ىلعلرثأ اع رغك-١ | ىلع ,هعج ماعم

 مه افك افكمهللاقفةرخ الاىلا بي ذكتلا ىلع ني مةملاةدوةعت رخو امندلا لحاع ىفهد.ءون ىذلا

 ار ىبندم ىلعتازرب ًاينوبذكملا أ ميسحواريعس من "ندع ىكو هل ود ىنعل واربع

 ىهفرعس ترعس نم ماروعسم هلدأاريعس ل_بقو ك.لعدقوت ىأ كبك «ست مهح راش ىنع اريعس

 ىعع نيهدةطو بيض فك لبقأك لمعفىلا تذرم هاهنكلوترعس م+ ااذاو هنيا لاقأك هه هر ووعسم

 فوسانتاب  اياورفك نذلاناز هلوذ لب وان فلولا و دوتولاريعسلاو ةنوهدمو ةد وضخ

 هوانث لحنا نمد.عوازه (باذعلااوقوذيلاه ريغ ادواس قاتلا م هدول تءناماك ا ارانممملصت

 راغك لارثاسنمم_هريغو ليئارسا بد «و(م نم دم ىلع هنبال ارئأأع مس هس طار نيذأا
 نمىنعن كان نم مل وهيلعهللا ىل صدمت ىلوس لكل ارتد لادا مسهلهنالوت اوقب هلوسرب

 00 اعل وشل عوالم مو هنأك حو وهلب 2 ا

 امفنوأصد رانىف مهمتقن فوس لوي اراثمهملدت فوس هير ةكلا لهارثاس نم هءمسهريغو لم أرمس ١

 ادواح م_هائلدب تق ريداق مهادات وشن ااملكل وك وهب م هدول- تدذناماك اههفنو وشد ىأ

 نعش مالا نعرب رح اد لاقدمج نبا أمي ص ج تو نافتسشل دج لانا ار يسار

 ادواد مهانلدب مهدوأج تقرت ااذالاهاهريغا دواج مهانل دب مهدولب تحضن املك رع تانع 5 و

 ناهلوق ةدانق نعدنعس 1 لاوديزب اذث لاهذاعم نب رمشب انئص سطارقلا لاثمأءاضس

 املك لوةياهري_غادول- مهانلدب مهدولج تحضناملك اواي را 'موملصأ ىف ةوسانتاب باو رثكن يذلا
 ةلهاطاكحازه جر رخخاتلاهو

 رقعج نأ ثءا انث لاققعما انث لاق ىبأملا ئندص اهريغادول مهانلدب مهدولجتقرتحا اننيدو ةودثاموملا منو ن و

بونكمهنانعم-لاف مهدواج تعض هاك هآوق ف عب رلان حد ن ٍ نوةفانا ا لاقفانننس لضفالو دحاو
 راج لوالا باتكححلا ىف 

افهعس ولبجهيف عضو ولهنطب واعارذن و ماا دنوغب رأ مهدحأ ىللسالا نهاكلا ةزربىاىلااوقلطنا
 مهدولحرانلاث اك ًااذ

 نع ىنغلب لاق 'لرابملا نم انرمحأ لافرصن نيد. وس ان لاق ىلا "مص اهريغادول اولد ىلهىنلاولا لال نوابسحلا لاو

 نص ةرص أ نيعيس م ولا ْى مهدت لافاهرب .ريغا دوأح م هانلدب مهدولج تحن املكن 060

 املك هلو: نسحلا نءناسحن ماشه را درا انث لاق حلا انث لاق مسالا

 رفاكلا داحظلغ فلاقدلح فلأ أن يعبس مول لكرانلا حضنت لاق اه مع ادد يمال يدوس تفعت

 مهدواح نضل املكهؤانث لح هل وقىيعماملاقف لأ اسيل اسر ع رذىاب مع اهاواعارذن وعد رأ

 نافاهفا ٠١ تدل فمهل تناك ىلا هدواح ريغا دولا اولد كَ , ز و<لهواهريغادول> مهامادب

 ايندلا وهل تناك ىتلامهحاو رأو مهماسج ًاريغاحاو راواماسج اول دبي نأزحاف كدنع كاذّزاح

 ىلع باَمعلا هني مهدعو؟نذاريغرانلاب ة ةرخ هلا فن ويزعملانوكي نأ كمل كلذ نزح أ تاو نذعتف

 ىعمىاوغاتنا سانا انا ل.ق 0 باذعلا مبنع عفترادةراغك لانوك نأ او هانا مهتيصعمو هن 5 مهرغك

 ىكالصيلدلللاق راماو معلااوداجلا ريغوهىذلاناسنالاىلا لصداغاناذعلا مهضعب لاقف كلذ

 توعفانملا ناو مل-سو ةسلع هليا

 ا ةزرب لأى لااوةلطنا
 ةوشرلاىتعت همعللا اومظعأ لاقف
 لباللاقف قسوأةرسشع كل اولاقف
 ترغن نا فامأ ىناه ىتب دقسوةئام

 ترغن ناوةظب رق ىنلتف ىريذنلا

 نااوبافريضذلا ىب-:اتق ىطرقلا
 ناىبأو قاسؤ ا ةرشع قوق هوطعن

 كمت( اعدقتا الاهذههنبالزتا مهن كح
 كلاعب الا ةبقعزاب نا هناقاكاب كرد أ هينبال وهملع نبا ىلص ىذا! لاقف فرمدذاو ىف مالسالا ىلا لسن هاك هبلعهننا ىلص ا



 لد ومالا س 2 نعل ةنلاةبلعملا ةملاؤالاعاوةيذعمالوةمل ريغ ول 1خ١تناكذاهريغدا>وأ ايندللا

 ع اسوةطل لك فرانلا فرقاك ٠ 1 ! قاع نأ ىلا هتسمريغن كلذك كلذ ناك اذاواولاتعمجولاا ملا

 لاقو مانالدواجلات ناك ذا تازعلالا هسفن ىلا لص لهيلعك لذ ف هر وهددع ىددءالام دوا نم

 لصوهدسح ءازحأ نمهريغوأ هداج قرح اذاو مدآ ىنب مرح ءازحأرثاسو مصللاو ملا. دولا لب نورخآ
 ري_غادولح مهانلدباه ريغا دوا مهانل دب مهدول د تدك املكهلو :ىنعموا ولاق هعيج ىلا كلذملأ

 امهناالاهريغ لق كلذلفةةرت ريغ تدءاف تقرت ادق تناك ىلوالاوةدب يدحداعتا ملا كلذو ةقريد

 اذا خئاصال برعلالوةريظن كل ذواولات مهل ىهو هنلااو هعىبااامندلا ف مسولتناك ىتلادوأ + اريغ
 اذ_هنم ىلغص ىرخ ا ةغايصيلا موهىئلاهتغاي صنع هلي وحن غوص همتامن نماستا هغاصتسا
 هنكلولوالاوه ةنئاثا اةغاصا أخ .دملا تاهت اوهريغا منا هنمهل غوصن ود «رمسكتق هريغا عام مايل
 ادوأحو هانلدب . مهدوأج تصفناملك هل وة ىنعمك] دكفاولاف هريغ وه ل. ةاعاخو رسك د عب د عاام

 لاقو يملا نة فكل .ققارتسالاد#عب اديدج تدع أ دوال ث قرت -االاهريغ

 تاعف اهريسغناراق نم ليبارم.وسها ادن مهل ارس مهدولح تحن ماك كلذ ىعمتورخ

 ههحو و هسنيعْنسامهدلحو 1 الل ةراك ا دوام عل نارطّقلا ل_دارسسلا

 مههوحوىذ+”ونارطق ن نم مهلم ,ارس هباتك ىف هلي لاق ىلا تارطغل | لد كا ذلقاولاو هب :صوصخ

 ىفتارطقاا لعتسشااماك ليقف رهان مهماسجأ قراغتالاساما وهل تراصاراثلا

 امنافراذلا لهأ نمرغكلل الهدوم امو اولاقرخ ؟نارطق نم لس.بارمساولدن قزح أو مهماسحأأ

 اهنعورك ذىلاعت هللاريش اد قواولاةاهت -اراهث انف فواهءانف اهداعالاسىل ااهق ارا ىف نال رحال

 ئهاهتمىرتع نآزاح ولومهماسحأ لد راغكل ادول> واولاهاهاذعن «مهتعفغح الو ن رول وعالم

 مهمل عازتاج نوك نآب>وكلذزاحاذا واه ازحأ عسيجف كاذزا-رانل ىفءانغلا دعب داعب مث ىنْعف

 نونوءالهمنأ امه عهريس ىفواولاف نون وعالم أ معا رضادلو ءامحالا عشر اوه داع يا مهلا

 اوةوديل هلو ىنعمامأو ءازحالا كات دحأ دول او مهم | سدح ءازتحأ ع نمئم ترعالهنأ داو لباد

 تا ١ 1 توذك,ايندلا ىفاوفاكاع هن دشو هب ركو باذعاا م اودحل 1 1 ناذعلا

 ازبزعلزي ملقا نالوقي (| كح و «زعناكهللانا) هلوةلب وان ىفلوقلا إ امودعج ودهنلا
 لحادح اهئمراصتنالاالو رمضن هدا ردح هزم عاذتمالا ىلع ردقبالهةلش نمهنم معتنا نع هماقتناف

 تاحلاصلا اولعواونمآ نيذلاو) هلوقل وان فلولا يو ئاضقوهريبد قاروكحتب و قعهي
 (اليلطالط مهل دنوةرهطم جاو ْزأ اهعف مهلادب أ مف نم دلأخ راممالااهتك نمك رع تاذج مهلخ دنس
 سوه اعنا ىلصد# هلوسر وهللاباو ما .[ نيذلاوتاحلاصلا او مواوذ مآ نذلاو هوان :لح هلوةب ىنعت

 اواعو مسهريغ مهالارث اسو ليث ارسسا ىنبدو رين «مهعما لاق دص مدحت ىلع هنلا لزتأ مب اوقدصو
 وه ذوه.سصاعمع نم مهماعهللا موحاماومذةح كاوهضتا رذنمهبهللا مهم اماودأ و لوقي تاخلاصلا

 تاكل هللا وهادي فوس لون .راهثالااهتكن مىرخت تان مهل دنس مهلاسعأ نم حلاصلا

 ادبأأ اهمف نمد اان رامالاتانجلا كل :تد<نمىرتلوقي راهم الااهتحت نمىك رحت نيتاسب يعد تانح

 كل فيسهللوقي جاوز أ اه مولادب انتي 0 لاعبا لوي

 لوبلاو طئاغلاو ض.كلاوس رلاو ساندالا نءتاب رب ىتعد ةرهطم باو زأاهتفص فصوهلا تانحلا
 لبق ىضم افران الا ن. كلذ ىفامانرك ذدقوا.ندلا لدأ ًءاسن فنوكامرثاسو تاصملا او لبخاو
 هؤانث ل لاق انينكةلا مهل ديول وشي هناق الماطالط مهاشدنو هلوقامأ وا ةداعا نع كلذ ىغ و

 نيد انث لاق ىناملازبا نثصو نحرلادبع انث لاقراشب نبا اسامح مدودمتلطو |

 ىفهلنك ىذلاهدا- 0 ع اوسفاولاف نا لاءالف مع ءالاودا+ااماوب اذ علا ملأ ناسنالا

 اذه نلعو لس أدت لأ نهاك ناالاىدانف 0( ايدانم لس هماعهّنلا له ىبنلاسمأو لسأو فرمصت !ىئهنالازب 0 انكر 7

 لاقو نهاكلاوهترغاطاالوَقلا

 هلناك نيم ع نمالحرن ا نس

 هاعدف قدح نب ةفانملا نم ل-رملع

 ةيلهادلا لهأ ناك نثوىلا قفانملا

 محرتب مات لل_تروهيلانوك اهي
 كلذ توغاطل اف نئولا نعل طا اءالا
 ىلا نوك اتي اوناك ل.ةولجرلا
 هتريضع حاد_ةللا نون رمضب نئولا
 هءاواسع حادقلا ىلع عرخاف

 توغاطلانامثنئولاوهتوغاطلاف
 ةروك ذملاءاشالا نم: تاك ئشىأ
 الياقم بلاك اها لعس ل اعت هناف
 ناعا هيرغكللا نكمل هيرغكلا
 نك ىفاصأتوكف هلوسرب وهللاب

 ىلسهللالوسرءاضةب ضر مل نم
 اذرعوأ 1 مو هيلعللا

 كب روالقكلذدعب هلوقددك وو

 ةيآلالا لومكح تح ن ونمؤبال

 ىلا ةراصلا نمريثك بهذا: هنمو

 مهلتفوةاك زلا ينام دادن راب مك- ا
 بتاطيشلادب نر ولاق م ممر ارذ ىسو

 تخاف ادع :الالض مهاضد تأ

 ل قالا شك نا ىلعهب ةلزتعملا

 ىلعمالاء_جو:.ملالاو هللا قاخع
 بمتلا لص لو ناطيسشلا
 امنالوق.تالئاقلناف برممتلاو

 لعغلا كلذ تع 0 اولعف

 نم بمعتل لب مسهنم هندرأو مهم
 تفرعدقو ليريخللااذه

 اذاف.كحو 3 رار عانوا

 مهدي تمدةامعةبصم مهتباصأ
 لوتوهو امهدحأ تاهحومهءف

 ةلجهنا ىدحاولاهراتحشاو نسحلا
 مهل ليقاذاو مظنلا لصأو ةضرثعم
 لوس-رلاىلاو هّنلالزن امى ااولاعت
 ُك:ءنوددد نيقفانملات يأ ار

 لوأ مسا ىعب كلوا ءادودص

 دودصلادشأ ٌكننع نودص» مالا
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 اذاهنا ىنعملاو ضارتءالاءو ىلءال

 دنتع ر وضأ انم مهحر غن تناك

 اذكهةمالساا تاقوأ فلوسرلا

 اوتاذامهنرفننوكسصت فرك
 ؛لواس م كنماهمبسب اوفامتي انج
 رذكلا ليبس ىلعهلاب نوغل ع اهرك
 ريتا الا ةيانجلا كلَ اندرأام
 لسا و

 اويلطو اًوامدهتاف مهحاص ّرمع
 تاهذلاباو هدارااموهناأو كنف همدب

 وهو حالصلاالا لوس دوارسكإلا

 ىه ىنابملا لاو حاجزلا راحخا
 الهنأ نم اهم هلوسر هّنلارمأ ام

 مهصخعو تاوزرغاا ىف مهدعمسل
 ىف لوا مث ىتسعملاو لالذالا دب رع
 نورذتعيو نوةاك هب ةسدملا ثقو

 ةاساوم نم انم ناك اع اندرآام

 ول لاو لالا حالصاالا راغكلا
 / 1 قامت 1
 مهتما بت أصم جهميص ع نيةفانملا

 نءهو ناعالااو رهظي ناىلاوهملا
 واذن الاو ريشتلا دنع برعلاةداع

 اذكناك اذاتنآفك اولوقب نا
 ايد رآام قف وتلاون اسدالا ىتعمو

 اناسداالا لوسرلاريغ ىلاك الاي

 مسمناف م مدبافالتث او موصخل انيد

 اوعفرب نالوسرلادنعنوردقيال
 اندرأاموأ محعاونس ومتاوصأ
 ىلا نحت ناالا رعدلاو اهلا
 قف ذودلا او لدعا 0 انمداص

 هنااا امس رطدخاموم مصخ نيد وهمس

 قبال ني 0-
 اندر اموأ ةرهاط ةمسسانمف

 الا هيا لوسرا ل ري_غىلاك اهلا
 'لريس غو رملاق وءابالا الكا

 دحاو لكس مايو طسوتتلا ىلءرو دي
 رخ "الا ىلا ناسحالاب نيم نم

 هبحاصدا م نمهدا م بي رقتو

 ملا م

 سو :ملع ناىلصىنلان 0 هر رهئأ نءددح كاهذلا اي ثعمس لاق عس انت اعجالافر رقع د

 ليوان ىف لوقلا و دل1لاةرهتاهعطقب الماعةةاماهلط ىف بك ارلاريسس ةرمشل ةزللا فنا لاق

 (لد علاباو مك نأ سانلا نيب متمكح - اذاوا ياهأ ىلا تانامالا اودؤَ ناكها هللانا) هلوق

 لاق نمرك ذ نيمار ومأ ةالواهم ىنعمهسضعب لاقفةد الاهذهم ىنع نيف لد واتلالهأ كفلختا

 ملأ ندب زنعنيكمىلأنعةماساوبا انث لاققو رسملانجرلادبعزن ىموم ٠م كلذ

 ولأ (نيثمص مالا ةالو ىف اهلهأ ىلا تانامالا اودْوَت نا كرماب هللا نا ةيدلا هذه تلزن لاق
 ا 0 ماا مالاولو 'لاقرهش نءثسلا انث لاقس ردنا انث لاق بيرك
 انث لاقس ركونأ ادع لدعلاباومك-<ت نأ سانلانينمتمكح اذاوايلهأ ىلا تانامالا اودْؤت
 ىلءق> نومف باص تاماك هذعهللا ىدر ىلع لاق لاق ديعمزن بعص منعلبعمءاانث لاق سد ردانا

 نأواوعمط»ناواوع«»: نأ سانلا ىلءقف- كلذ لءفاذاوتنامالا ىدؤر ناوهنلالزن أ + كحب نأ مامالا

 دعس بءصم نعل معمم نب لاق ح ون نب رباح م لاقبي ركولأ ايئرص اوعداذا 27

 هللا لوة ىف لوعكم نعريس عن ىسوم انث لاق ىف راماد_ءيعئد رد هون ىلعن

 اودؤتنا كس ايهفلا نااهلبذ ىف جلاد الالهأ مينا مرسلا كويلو رلااوع.ط ًاوهللا اوعيط آو

 لاقداق دب ز ثنا ادري تا لاق بهو نب اانرمتأ لاق س 07_ 3 . ًالارخآ | ىلا اهله ىلا تانامالا

 اوطعن نأ كلذ 000 !اسضأنورخ 1لاقو يله ىاامالاودؤي نأ هالو مسحب

 نب ىلءنعتب واعم ىنث ناقحلاصنءهللادبع انث لاق ىتثملا مدص كلذلاه نمركذ سانلا
 سانلا نوطعب نال ب ل! ىنءباهلهأ ىلا تانامالااودؤت نأ ؟صايهنيانا هلوق سابع نب ان نع ةلط ىلأ

 ننإ 8ع ىلءاهدرب نأ ةبعكلا خت اعمى لسو هيلع هللا ىلص ىجذ :ل!كلذ.[تطوحخىذا!نورخآ ١ لاقو

 هلوق ع رحنا نع باد ىتث لاقنيسحلا انث لاق ماعلا (ثاع ”كلذلافنمركذ ةحلط
 هنلع هنا لص ىنلا هنم ضي ةةهطط نب نام عىفتاز/لاقاهلد آىلاتانامالااودؤت تأ ؟صايهتباتا ||| ن

 هيلا عفد ناس ةءاعدف ةن با الاهذهوأتي وه وعرف مثل امون تيبلا اهب ل دوةيعكسلا :اغملسوأ| 2

 ماروك ”الاوزهولت | هوو .ءىايطيتا ل سدقا لور حجاب ناطقا نير علافولاق جاتفملا

 دااخ نب ىحتزلا انث لاقني_سحلا انث لاق رم ءاقلا امصاص كلذدعاهومت, هتعوءام أو ىأ

 وهلاق نملوق ىدنع كلذ قراوصلابلا رتالاءذه لوو «هززرلاقو هنل امعفدلإف ىرهزلا نع
 مهلا ةمثث امو مهةوقو مه ف ىفهصمأاولو نممىلاةنامالاءادار نيمل-لارومأ ةالوهننانم باطحخ

 هنلااو مط ىف ة.عرلا هيا عوام كل ذ ىلع ل دفةب وسلاب مهنيب مسةلاوتيضقلا ىف مدن لدعلاب مهرومأ نم

 عاب ةمعرا صوأ اوةبعرلاب عارلا ىصو و يتحاط مهران كن :مىمالا ىلو ا ولوسرلا اوني و
 ْ اوغيطأو هتلااوعطأأو مآ نيذلا يأ اب هلوق ىفديز نب !لاق لاق بهونب !انرمخأ لاق س ذو ومدص

 نم كلما عزتتوءا 5 2 ندخل كوت ديزنباًارقونيطال_سلام هى لاه لاق :مصالا ىو ولو -رلا

 مهنمأتساىذلاء ىلا ى هتانامالاواهاهأ ىلا تان امالا اود" ن 1كم ايدنلانالاتفرمأ هناىرثالأ اش

 لدعلاب اومكحت نأ سانلان يب متمكحاذاواهمسق دا هعجىلعم مءاتسا ىتااتاق دصا اوم سف و معج ىلع
 لوسرلااو:.طًاوهللااوعبط ا اوذم" نيذاااهيأ ايلاف نك انملع لبقأ مءالولا اذ مصاف اهلك ةئاالا

 ناز ثا هنافةبحلط نب نافع ىفتازثةدالا هذه نأ نم مرح نب لاقىذلاامأو مكسنم سمالا لوأو

 ندى ةناهأ ىلع نعوم لكوني مار وأ ةالوهبف لحدفةنامأ ىلع نوم لك هيدب راب تاو

 ىلأ ىتث لاق دعس نب رت * م رص ىذإاك سانلاقوقحدرو ندلاءاضق هب نع لاق نملاف كل ذاوامن دوأ

 (هله ىلا تانامالااودْؤت تأ صارهننا نا هلوق سابعنب! نع هس أن ع أ . ىنث .لاق بع ىنث لاق

 هللاف 2 مهولتفامدتا لعب نيذلاكئاوألاقف قاغنلاو لغدلا نم مهرتا قاع هناصس هقلاربخأ خةقفاوملاعمنب لمح ى>

 0 اا "ا 1 41 0

 1 دا ا هرج ةرلاسبلا لا عأ سس مكه 4 31 ةدش ىلع دياماهعبت ٌتنودصن ممئاو توغاطلا



 لوس 00 سو هيلعهللا لصون ىنثا نسما نءاهلهأ ىلا تانامالاا ود ١و: تأو ضان هلناثا هلوقةداتق

 -]هلنانؤ٠ ؟نعالااه هدا 3 وه4عص ومريغىف اجماع كا اوعدال 1 اواهتمئش او ر 1 ا 1 واهلهأ

 مهلعاو رز ف كلذاودعنال هلوسر ناسل ىلع هند و هلاك ىف هلزنأ ىذااهّنلارك-كلذو فادنالاو

 لج كلذب ىنعي (! ريصب عيه« ناك هللا نا هيك ظعبامعن هللانأ ) وانت لح هلوق ليوان فلولا ف

 نأ كايا سحأ ىفاهم لعب ةظعلا تمغنو هيك عب ئشلا معنهللا ناني د 000 /؛

 اعيعس لزم هنلانالوةياع.5«ناك هللا نا لدعلاب سانلانيباومك-< نأواهلهأ ىاتانامالا اودؤ"
 اريصد كي , مهو ز واخت وو سانلا نيد 0 تاذاكتتم كلذإ عبك“ وهون و وفطنتو نولوت ا

 اوعبطأ او هلياا و اولا نيذلااهيأاب) هلو5 لد وأن قلوقلا 1 هل-ضغب وقعت وأ هنءاسأب

 : 2 ميه ةءاطبك اياهتلارصال هنوعب 5 مترف ٍإ

 ىليواتلا لهآ فاتح او ناصع دّقف ىريمأ ىدعن هوهللا ىدءدّقف ناصع نمو ىنعاط ادّعفىري»أ

 اوعي او هلا اوعيطأ هلو فءاطع نعكلا ادعنع مكه ا لاقورع ان لاق ىنثملا (”” دج

 0 انه لاه قدا انت لاف ىئثملا وسد هنلس عامت !لوسرلاةءاط لاق لوسرلا

 ١ مي جو ةنسسلاوباتكلا عاب الوسرلاةءاط لاق لوسرلااوعب طًاوهللأا وعبط [هاطع نع كل لا دنع 1

 صوره 1 :نأك لذة لوقلا ن ماد الا واس ناك تاو ٍءسرلاأوبعم طاوهللاا او*» َّط ًاهلوةىفديز نا ْ

 لهأ فل :خاو هلريل ستلا بام كلذ صخخ ىت> موحعل ا ىلعو هذ لاح ن ردلاحىف كلذ ف ص هذع لو ْ

 نمرك ذ ءاومالا وهم هشعت لاق ةدلا ذه ممعاطب هدابعهنلارم نيذلا مالا كو فل وألا ْ

 فرب ره نع ءشعالا نسعي واعموبأ نم لاق ةدانح نب ماس بئس !اوبأ * ميدح كلذلاق ٍْ

 حابصلا نب نسل انثرص ءارمالا مهلا متن مىمالادلوأولوسرلااو ءبطأ ًاوهلياا اوهيطأهلوقأ |

 هنأ سايع نبا نعريمح نب دعس نع لمنع ىلع فرب لاق جرش نءدمخ نب حاحا“ لاقرازملا :

 هللا ىلص بنلا هثعب لجربف تار ك_:م مالا ىلوأ ولولا اوع.ط اوهللااوعيطأا اونم نمذلا ايلاف ّْ
 نب هللادبءن عمي رحنن نع جادح ىتأ ”لاه نيسحلا ان لاق م.اقتلا مث : رس ىل ءّلسو هيلع ْ
 سدقن ةفاذ-ن هتلادمع فتازنةنأ الاهذ__ هنا سا.عنبا نعريم> نم دعس نع لح رد نا ل ْ

 ًاردهبال (م0) هلاس م ظعو هنرثك-)هناىبغبهلاالا هل عيالئب 'اذهلامخئمىفتغلابملادارأ منا كلذو 1
 22 2 يي ذأ آ78789ا

 نءعدبعس ان لاهدب زب انك لاقذاعم نب رمشد سي ” صاهك.عنا ارمسعمالو رم. ول ضخرب م هناف

 مكى ماب هللا نا انغصوأم ىلع سم الأ ن ناك ذااذاة ب الا واتف كناخ نم نالو كنمتثان هللاةنامألاو ا

 مسهلاو ءأرمسوةوقحو مهثيف نم 6 مريت ل نا ١ لتر وياةالورشملا

 اهولظنال ,رب | ريدت نأ دعب هلوهع نمىلا كلذ نهى لك ءادابهنلا سم امىل م هلا محافدصو

 لدعلاب عشار 5 2 نأ متبع ر ازد متمكح اذاك ماي واكيدبأ فري صتنأ لبق هدم اهزحخاب

 -تءعرقوة> نم هيلع مك ةنمتت ااهف نولعفتامع
دعب هكماكتلا نم هنن هينوضعت :امووهلاو 7

 ْ 

 8 . 9 : 7 هناسدأب -ت:س<ىراك ى- هلك كلذ ظفاح كلذ نم يل سالو و نومك

 ةاقنلا لعدد وطملا وو ةيدركلا 5
 يرتلاز ءيطأاو 51 نذلا انياب هوان لس>- كلذ. ىنبعي ( مكن ممالا وأو لوسرلا

 ى ىلع 2_2 ممواقو 0 ا انف

 : ةعاط مبرل» با كتعاط ف كاف مسسو هل ا اوسراوبعم .طاوهنعرك اهئاعفو هلك حأ ١

 ١١ نع نيالا عرب رح انث لاقديج نبا بي

 تال : عاطأ نموهّنلا عاط ادّعذ ىنعاطأ نم مملسويلعدللا لسصدننالوسرلاق لاف ةرب رهمأ نع باشا

 اتاغاو كلذ نم اربثوأ كرشلاب |
 مهايلاخ مهسقن !ى مهل لقثلاثلا ظ كلذلات نمرك ذ عامتاب هللا ن سم كلذ مومن دلاعذلوسرلااو ط اوهللااو رطأ هلوذىنعم 0 كَ هت . هعل لاع وعم عم

 نيد 0 تاهت اء دلارع ةلاراسم ْ

 0 0 الملا

 خيب لوغلا قرم هقرؤيالوق | ادع |
 امالك نوك نآو هو طءولاب قاعد . صح كلذنورخ 1 لاقو هلك ءاطعم نا كرام ماني ااثرمحخأ لاقدن وس 1 لاقى ها

 تاكل 2 كاملا ميواتس ٍ لاق لاق بهونب اانرم أ لاق سنو) ٠ مرح ثاذلاتنمرك ذ هنايح ىف لو.-رلا ةعاطب هللا نم

 0 هدعاطد صالاب معهنلا نا كلذو هتذس عامت اه اقودعب وى وح :ايفاتا هرب كا

 ةسذع نع م أكد انت لاقر.جنءا انثادع ةب رسلا ىف لسوهيلع هللا ىلص ىب لا هثعبذا ىههسأا 1

 ا
 ل والا ءامسأ ةثالثب سماق مهلماعي

 لمي. الهنا هيدارم او مبعع ضارعالا | 7

 طؤممسلا ل رومسا دردعلا كلدوجم :

 مهل رهظت.الو مهرتس ميال هناوأ

 قاهنا| نم مهنط اون ىفامهنكب ملاعهلا
 0 هن 1

 ني وتلا, قافتلا نع مصرح ريف

 هسقو كالو هشاد مسهل

 اعدقتةب لاف نااهدحأ 5 هو>-و

 اغلالوق م عالق ىعملاو اريخانو :

 َن روكا مهم 'وأة ارث ممهسفن

 فودللاهتمنورعشتس واماهت اهب

 ميول ىفام ملعب هللا تاوها غلب الوق
 او رهطف ءاغدخالا منع ىنغب ناف

 الاوذاغنلا سن دن ءمكصر واق
 نب رهام ا,لزتأام

 ىل_ءالوشسم تذاالد نذالا لد

 راد_ءالاو بيهرتدلاو ت.غرتلا
 ىف ىرخأ 26 بغر مراذنالاو

 نمانلسرأ امو لاةذلورلاةءاط

 ةلطنمناىلع ةامفلارثك ؟لوسر
 امو ردقتلاوىناادك انتديغت

 فوذ < لوعذملا ل.ةوالوسرانلسرأ
 ادهنم اذاسرأ ابو ريدقتلاو
 ة. ًالادذهكابحلا لاقادحأ سنجل
 بهذمنالطب ىلع ل ئالدإاىوقأ نم
 ةمصعمن ا فدك ةمصامم كلو رمل

 ١ الا 719798997 ت27 مضر جك تا و 71 151717970770 هبوب ت7 7 27من - ح + تجتاح و يم تتتاو 07101207107 ٠1 1120 1

 هريس ىأ ,هللانذاب هلوق تاع ىلاعتهلةدارم ةمصوملانوك يفانيال ةعاطلا ل١ لس رل لاسران ابا رد اوىلاعت هني ةدايصريغ ساذلا



 الهزا ىلع ةلالدتي-الاف لق لوسرلاةءاط ىف هنلانذا بيسبدارم ا ناكولاذكومردقو (ممي) هئاضقب لكلا تا ىلع لدب هتاعاو «-ةفوفو
 ىلااعدول هنافةعب رشةعموالالوسر

 وهعاطملان اكل هإبق نم ع رش
 لسرلان ا ىلع ةلالداهسفو مدقتملا كلذ

 بح ملالاو ىصاعملا نعنوموصعم
 مهلاعفأو مهلاوق 5م .جىمهعابتا

 م اكلاب مهسغنأ اوملطذام ماولو

 3 نيسان كلواحتوغاطلا ىلا

 : ترا اع نياصنتم ىاقنلا

 2 اضةدر نمهنلااو رفغت ساه

 [«.غشبصتنالوسرلا مهلرغغتساو
 نم ه.ل!مهراذتعادعب هتلاىلاوهل
 هواعلهلنااودح ولهئاضق د اذا

 مهل ترغغتساو لعب مو ام>راياوق

 رك ذو اباطحلا نعتاغتلالافامل

 نمةءافشتا ىل_عهبملت لوسرلا

 ةد الاف ناكعهننانملوسرلا <«.
 اهليقام ماع ْن مريسغتلا اذه ىلع

 موق ىف تلزن مصالاركب ونألاقو
 ىد.كىبءاوططصا نيقفانم ا نم

 هاناف ضرغلا كلذ «..اءاواحندف
 هللا ىلس هلاّقف هيورم اق لد ربج

 نودي رباوأخد اموقثا ملسو هيلع
 اورغغتدافاوموةءلف هنولاندالا أ
 اوموق لف مسهل رفغتس | ىحمهللا

 لاعفاولعه. لف نوموميالأ ل اعف

 دعى نالفاب مق لسوه.لغهنلا ىلد

 اواو ماعم مريم اجو سول
 ىلا بوت: نك وتل قام ىلع انمزعاك"
 انلرفغتساو امسغنأ !:ملط نمهنا
 ءدبىفتذك انآاوحرخآأن الالاعف
 تناكوراةغتس-الا ىلاب رق مالا

 ىنعاو>رخأ ةياحالا ىلا ب رقأ هنلا
 ءاطع نع ن اونمؤب ال كد روالف

 ةصقمامع نماها ىبعشلاز دهادتو

 نءوىرهزلا نع قفاذملاو ىدوهلا
 ناش ىف تلرءاماريدزلا نن ةورع

 كلذوةعتلب ىلأ نب بطاسوريبزلا

 مكنم سال' وأول 0 فاو ءبطأ هلوق نعنار -همنب نوبمةللسملأس لاق ثمل نع
 لاق ب هون اانريخ لاق سنو سر سوميلعهقلا ل ص ىأ :لادهع ىلءابآر م لا ناعصأ ناق

 يأ لاقلاق ك-:مسالا وأو :لوسرلا اوع.ط ًاوهنبااوع.طأ | اونما نيذلااهيااب هلوقىف دب زئمالاق

 هناءاش .وأو راقءالد لاق وةءاطلاقو ةعاطلاةعاطلا مسوي ءاعهللا 0 ]وس رلاقنيط السلا مه

 نى ل-:ةىفاوم كح نيس ى رب الأ مهعمءاست الاومهملا لعحدعل ىنعبءاسنالا ىف مالا 0

 اوعيط !ىدسلان ءطابسأ .انث لاقل ضفمثيدجأ انث لاقنيسحلا نن دم نخرص ارك

 ندلاخاهملعتب رس لبو هيل هاى صهنلا وسر ث عب لاق ينم مالا وأو لوسرلا وعم ء.طآو هلبا

 مهانأ او اوسر ءمهتماند رقاوغلا 4ذ نوديرب نذلاموقلا ليقاو راسفرسأب نب رامعاجسفو ديلولا

 ص ءالاةلط ىف ىشع لبقأ أ م مهعاتماوعمذ هلهأ سأ لحرريغاون رهدقو اوصاف مهريمخاف نب ةنييعلاوذ

 هلا النت د_مشو ترة ىف ناطظةملاايأ اء لاف ءان افرساب نب رام نعل ًاسفدلاخ :ركسعى اىح

 الاوا د ىبف ان ىيال_سالهفتمةدىناواول ره جباوعمءام ىوقناوهلوسر وهدءعاد# نأو هلياالا

 دو لع .رلا ريغادح دع 1 :راغأا اوعدأ الف مان افوقاف كيعفنب وهلبراعلاق ثتبره

 تنآمفوداا لاق ىتمنامأ قهناو مان هنا لبر نع لعتلاغن ادلاخافريذتااراسع غلبف هلام

 امتسأف ريمأ ىلعةسنا# )ا ري نأ هاهم .ورا من امآ ًزاجاف سو هيلعهنلاىبص ىننلاىلا اععترا اوامت ساق ريد

 "2 اهللالوسراب دل لاقف لسويلعهللاىلس هللا لوسردتع
 هضغ :ً ارا ضغبأ نموهنناء مس ارا مبسا نمهنافارامبسنالدلاخاب ه م سوهمل عننا ىل_ص هللا

 لوس رلاقذ نس عدد الاد علا اذه ل

 هنعىدر ذه«لارذةعافهب وثيذحخأ ىتسدلاة+- ءيتف ماعفراع تضغفهللاهعل ارا ينعل ن موهلنا

 لأم هتورخ 7 لاقو مك-نممالا وأو لوسرلاا اوعيط وهلا اوعبطأ هلوق ىتعن ىلاعت هنلالزتاف

 نع ملاهنب ىلع نعي ا لاق عم وثب تام ا مدص كلذلاقن هرك ذ هعفلاو لعلا

 هلوةىفدها#ن ع سماإلاو ءح ول نب رباح انك لاقهتناد عنب رباح نءل.هع نب ده نب هلي ادع

 انث لاق بي ركونأ اثم مكسنمءةغلالوأ لاق مكنمرمالا ىو أولو رلااو عطا هللا اوعبطأ
 لاقوكنمرمالا وأو لوسرلااوعبط و هناا وعيط أ هو ةىفدها<# نعثلا ةربخأ لاق م , ردانعا

 مالا ىلو او عيت ىلأ نب اع نءىسعن ءمصاأ وأ 1 لاقورعتيدم | مدح معلاوهقفلا ىلوأ

 ثانعليش انت لاقةغيذحولأ انث لاق ىبألا ئندص لقعلاونيدلا ف قفلا وأ لاق مك-نم

 0 واعم ىبث لاق حلاص نب هللادبع 5 ا رج هلة مده ات ع نع عن أ

 لأ ىنعي -:ممالاى وأ ولوسرلااوعبط ًاوهللا او عبطأ هلو: سامع نب | نعةملط لأن ىلع نع

 د_ها2 نع نيص> نعءناعس انث لاق مءنوبأ انث "لاه 0 رص نيدلاوهّقفلا

 كلم اديعانربج" لاق مسه اند لاق مهاربان ب وقعت | معلا لهآ لاق كن ضلال و

 هعمل اولعلا ىو لاق م. -ذم حالا ىل اوأولوس لاارعلا و 0 | هلوق ف ئاسلا نب ءاطعنع

 :مصالا ىلوأو ءاطع نع كل ادع نع مده انت لاقنوعن' ورع اكن كاف ىلا ٠١ درص

 نسما نعرمعمانريخأ لاق قازرلادبع انريدخأ لاق يحن بن سملا (نثدص ءامعلاو ءاهتقلالاق
 دهاحت نع عن لأ نب انعىر مثلا نع فار ر 00 ريخأ ولاقءالعلا مهلاق نمرمالا لوأ اواو هلودف

 نئا انث لاتقدما انث لاقىنثملا عد لسعلاوهقغلا لعأ محلات حنس مالا وأو وق

 هنأ ىرتالا معلا لهأم هلاك شمرمالا لوو هلوةىفّدم ءلاعلا نأ نعم #د ىلا ع نعهمأ نع رغعح ىنأ

 باد مهنو ىخ 1لاقو م «هنوطب تنسب نذل هلع مهنم سال اوسرلاىلاهودرولو لقب

 ةسلعثا انث لاق مهاربا نب ب وقعت 1 مم دص كلذ لات نمرك ذ مل سوه. ل عهللا لص رع

 لاق

 مانل

 لاش ليلا مينايقس انك ءاملا ليس هب رمشلاوةردللا نم حج ارمشف ملول هللا ىلصهتالوسرنملا + !امهنا



 ناك لاق مكنممالاىوأ ولوسرلااوع.طأو هّنلااوعيطأ هلوقىفدهاحتن ءممدغ لأننا انث لاق

 ركب ولأ مهنورخ 7 لاقو هنبا نيدو هقغلاو لضغلا وأ لافامعبر ولاق دب اك لو قيد هاخت

 ورءثصغقح اذث لاق ىرمصتلاور عنب دجأ انيص كلذلاق نمرك ذ امه ءهللاىذررعو

 وبأ لات مك نمرمالا ىلو أ و لو.رلااوعط ًاوهنئااوعبط أ ة#ه اننا انث لاف ىنرعلا
 قالو عربا: 3 لاو ءارمالا مهلاق نملو باوصلاب كلذفلاوةالاىلوأ و رعوركب
 مس رح ىذلاك ةىلصم نيم دلو: عاط ناك ايف الاوت عاطل لسو ميلا فسم

 هدرعن ماشه نعءةورع ندم نب هننادمع ىث لاق كَ دق ىنأ نءا ان لاف ىسسوطلا ل سم نب ىلع

 م دل سلاف مل سوه« بلع هللا لص نأ ةرب ره لأ نعنامسلا حلاص نأ نع

 اونسحأ ناقوهدا 0 لك ىئاوعيط ًاومهلاوعمءافهروعش» رحاغلا مما وهريب رعلا

 عفان ريحا لاق هللاديبعنب ىحع انث لاق ىنالا_ز سا انثدص مولعو وك افاؤاس' 0

 ةيصعع سؤ: نأالاهركو بح ا فذةعاطلا 2. ما ىلءلاق ملسوهيلعهتلا ىلص ىنلا نع هتلادبعن

 نعرعن نع عفانن هادي بعنب كلا 0 لاق ىثملاز ا اي دص حالة مرأى

 لداعماماوأ هاوسر وأ هنن اريغادحال ةم>اوةءاطالهناامولعمناك ذافهوحن لسوهملعهننا ىلص ىنلا
 امولعمناك انرص أ ىوذةءاط يك طلال و لوسرلااوعطأ اوهللااو عبط ا هلوةب م دق هنا ناكو

 سانلا نممهريءنودنوملسملاهواو نمو ةعالامهان ص ىوذنمدر 3 :ىل عت مهتعاطب سمن ذلا نا

 ص عفدحال حت ةعاطالهنأ ب هننا ةعاط ىل اء دوهتلاةمصءملرثرريمأ لكن مل وعلا ضرفتاكناو
 ةكصموها * مي( عر هبأو م ًأاهفوهتعاطود امعهللامْزلأ نيذلاةةاللالا هب وجو مق" ملامعف ىو

 كلذك كلذناك ذاو 5 ةمصع مهلا نك املك ىفكلذكو مهتعاط ل كلذ هوم انمىلعناف : ةدعرلاةماعل

 ىتفمءزانت تاف) وتل : وأن قلوقلا ٍٍ هزيغ نود, وألا نمانرثخاامةدص كلذ. امواعمتاك

 اهب أ متغاتحنانافءؤانث لج كلذب ىنعي ( رخ "الا مو.لاومنلاب ونموت متنكن ا لوسرلاوهنلاىلا هودرذ
 كلذب ىنعي هملاىلاهودرف ترش افك صأ:الو ومثنأ راك تبامف متنا عع :د دم نمئش ىفنوذمؤملا

 نمكلذب ىنعي هتلادنءنم<.ف كرمأ ولوأو منن وأ كنس متنأ عرش ا ىذلا كلذ كح ةفرعماودانراف
 السس هلبابات5 ىف كلذ مل_عرلاا ودحت ل نافل او: هناقلوسرلاو هل |ودامأ ومدح .داماوعتت اهدتاناك ظ

 ْن ونمو منك نا ! 28+ نفاّتمناكناوام-ناكن ا ل اوسرلاد_:ءنماضد كلذ ةرعماودانرا

 ه«سفىذأاذاعملاب ىنعب «رخ الا مورلاوهئلاب نوقد_هت متنكناكلذاولعفا لوي رح الامويلاوهللاب

 كلذاوا عفت ناوباوشلا نم لد زيإلا هللا نم حاف كلذ ن هيت سم أ اممتاعف نانا باقعلاوبا اوثلا
 نكلذلات نمركحذ لد واتا ل هأ نم ةءاجلاف كالذىناءاةىذلاود: وباقعلان م مملالا وك اذ

 ئدىف مءزانت نأف هلوو فد ها نع انريخأ لاق سد ردازنا انت لاقبي ركولأ انيدص

 عزم هلوسرةنسوهنلاباتكىلا لوسرلاوهللاىلاهودر ءاملعلا ح زانت نافلاق لوسرلاو هللاىلاهودرف
 ْئندص مسهنم هنوطينتس ىذااءلعل مهم مالا لو ىلاولوسرلا ىلا هودرولوةبأ الاهذهب دها#

 هللا ىلاهودرف هزت فدعا نعسا نع ناتعتغو ع كلرابملا نب اانريخ لاقي وس انك لاق ىبثملا

 ىازرلادمعان ريح لاق ىحيشب نسحلا اًنئرص مسيو لعبا ص اك تانك لاق ل |وسرلاو

 ىلاو هباتك ىلا هتباىلا لاقل اوسرلاو هنا ىل ا هودرذ هلو فد ها< نعم ل نءىر ولا انرعأ لاق

 نب تو.ممتسملاسلاف ثنل نس ع ءماك انث لاوديجنبا انئدص 0
 معلا. ءاكف هتنس هلوسر وهات هللالاةلوسرلاو هنناىلاهود رفئ دف معزا نت ناه هلوث نعت اره

 نا نارهم ثبتوك*ن ءناو ص نب رشعانرمتأ لاقمم .ىنولأ مك لاق مزاح سدسجأ انئدص ١ ب

 0 ءتناكنا هلو سري ادرلا وهنأ. ؟ ىلادرلاهّننا ىلادرلا لاق لوسرلاوهللاىلاهودرفئ ىف متءزانت ناب

 (اي5 - (يضتا) - اعز

 هسجو ريغتف باطملارمبعشش ةيغصرتب نلا (م,و) من اكلذو كت عنب ناك ناللاقو بط اس بضغف كرا ىلاهاملا لسنا 0 زابىسا
 لاقي ولعت لست لوس
 ىوسح ءاملاس را مث رعب رأت :ق#سأ

 ىذلا راددلا نع د ردوا ىلا جرب

 نعرغصأو هر ةعرزا اب طا --

 هإ-سرا م كقح فوت اورادحلا

 ناازهىنمكملانأ ملءاولراج ىلا

 ىداولا منى ابرقأ هضرا ناك عرم

 ا واوا ىلوأ وهذ

 مو هيلع هللا! صلوسرلاو ىسلا

 هحوىلنع قعسلا قري زلل نذأ
 م اوبدالاءمص+ ءاسأاملفةحاسملا

 ىلسلوسرلا هب هصأام قد فرعد
 هم هالة حنا ملا رم مل سوممل هللا

 ص ىلو مود لح .وهفح ءاهيتسأب

 تالوقُكب روالف لوقو قملا

 ىعمدبك اننا نأ امهرد"؟

 ىلاثا اوك : روذر د_ةتااومسقلا

 ناهح وه.ةفاذه ىلع وةددغما ما

 رب دقتلاو قيس رم ىننديشب هنالوالا

 اوذمآ مسه توعزب اكس الا سدل

 اا 5 كمكحت غلا خجوهو

 ثوم وب الكب روهلو5 21 محم علا

 ءاحىذلا ىقئلاديكوتلاملا قاثلا

 اعف ىش ع المح ولا ادهوب اولا ىف

 روش ىنعمواتدثمباوجلا ناك اذا
 لحخاد:ارصلاهنموطات+ءءاوفاتدخا

 طالتحنالعزانتلارح ا ثالاو هن اصغأ

 قيضلاحرحلاو ضعبب مهضعب مالك
 هديب لاشلانالك كلان

 اوس ونيقبلا هلح وأب ىّتحومأ

 مل_سىأهناضاللسواوداقنب و

 نموهمك- هل ةداااهلعحو هله سغن

 هناىفةدأألاب ْك.؟نم ةيىلعتلا

 ىبص ىنل اداش رابالا تاعالا لصتحال

 ىلع لوزا اوهثيادهو !-وهيلعدلللا

 عذمو ىنب دصأ لك ىف هئاضةو همك

 ةفرعم ىلعةفوةومةوبنل اةذرعمنار

 ىلع ؛الاةفرسعم تغتوتولف هلالا
 ١ ريسغ ماكحإلا عيج ف ددلقتل اوىلك رع محلا نذاف ِر ودلا مزلة وشل اف م



 ارح مهسفن5قاوزحبال لاقاذهلفبلقلانودرهاطلا فى ذزنوكي ؛دقلوءيلعةللاىلس (80 ) لوسرلا مكن ىضرلا نالشاو ىضرع
 4 امناب مزح اوهو تدضفام
 قملاوهل-وءيلع هتلاىبصلو سزلا

 نوكهبلعن فرعنممقدصلاو

 دره دقناةدسواةد وكلا كلذ

 فقوتي وأ دانعلا ليدس ىلع هلوبق نع
 ةراشاحب رهللا مدعف لوبا كلذىف

 ةراشا ماستلاو نطاملايفدامقنالا

 ةء الا فور_هاظلا ىفدامقنالا ىلا
 ىفأط للا نعءادنالا ة < ءىلعلملد

 روك ال هن | ىلعو ماك>الاو ىوادغلا

 ناك الاو سامةلاب صنلا ص.صخت
 اهنم "هلزتعملا تلاه هي زح سغنلا ىف
 ىلا عتهلباءاذةد ىصااعملات ئاك ول
 هئاضقب ىضرلا نالضقانتلا مز
 بحاو ىضاعملاب انضرلق باو

 بديفاهنعى دق ؛لوسرلا نكس
 مزاب واهك رت فاشرلالسحينأ
 لا<وهواعم 'ارثلاو لعغلاب اضرلا

 هنباءاضق نسم دارملا ناب بمحو

 هثاضع ىضرلاةداح الاون وكلا

 هداحاب لكلا توكدةتعب نا
 نالوسرلا ءاذّدب اهلا نمدارملاو

 لوبةلاورسشبلاب قلاب وهنوكحام متلي
 انتك اناولو هلوةاذهن م لاذنءاف

 اندم ابطاحت أ ىو رم _مملع

 لسع هللا إس تاور
 حي رمد قهقعحربب زل بعوتساف
 لاةفدادقملا ىلعارذا_ رخ مكحلا

 ىذ5 بطاح لاعفءاضقلا ناك نمل

 ىدوبي نطغنهقدشى :ولومت ع نءال

 ءالوههلي' لاق لاقندارٌقملا مناك

 ه.لعدتلا ىلصهننال و رهبآات ردهشما

 مهد دقي وول اا

 ةامحىفةصايتذاسن ذا دقلهقلا 9 ّو

 لاووهلمةدوا لاىلااب اعدف ىوم

 ايالستت  علبف انلعشذ مكسغنأ اولوا

 ىذرىءاش رةعاط ىفاغل أ نيعبس

 سان سدق نب تءاثلاةفانع

 ةداتةنعديعس انث لاقدي زب انث لاقذاعمنب شب انمثمح ةنسلاىلادرلاه ىلا هّتنادشيبق نأ
 توممو' ”متنكن ا هلوسرتنسو هلا ب اتك ىلا هودر لوسي لوسرلاو هللا ىلاهودرف م ”ىف معزا ناف هلوذ

 نع طامسنسأ مث لاق لضفم نب دجأ انت لاه ني سحلان دج اًنيادح رخأ الا موملاو هلأ

 هرادكس ىلا لاف هبا ىلاوامح .اوسرلا ناكن الوسرلاو هللا ىلا هود درفت ىف معزانت ناف ىد لا

 هيف _معزانئامدرفهؤانث لج ءاوقب عد (». وات حأو ريخشلذ) هاوقلا واتف لوقلا 0

 ة.غلالا ىلا 0 اندفع مصأو داعم ؤتاد ع ءمكاريخلو ٍهسرلاوهنباىلا ئ*

 د مفانيب دقو ة بقاع لجأو : ةمغمو الدومدجلأو ىنعنالب وانا ندسحأو دق رغلاو عزانت 0

 عجرىأ اذك ىلا مالا اذهل ؟مهل اود نمل عمت لوان لئاةل!لوق ناولوان نملبعغتلا لب واتلا

 ندع سدت كال لاق سرك ذ ذ ليواتلالهأ لاق كلذ ىفانلقاموحنب وهنداعا نع ىنغأامع

 رس ؟لأل ؛ وأن نس ودها نع عين لأ نبا نعىسع 3 لاهمصاعوأ انت لاةورع

 ًييدص هل مد هات ع نعي ىأنبان «ليش انث لاهةغبذ ,د-ولأ انث لاه ىنثملا مم

 نسح>كاذلوقيال وان نس وري كل ذةداتق نعدعس انث لاوديزب انث لاو ذاعم نم ريش

 ىدسلاو ءاط امس انث لاه لضغم نب دجأ انك لاق نيا نيرا 1 ةيقاعربدتو اباو

 ريس+ كاذ هلوقىفدي زنا لاق لاق بهو نب اان ريح لاق سدو من رص ةمقاعلاهالب وان نسحأو

 ىلارت1) هلوق لد وان ىفلوقلا و قيدهتلالد واتلا لاه ةمقاع 00 وان نسحأو

 د_ةوتوغاطلاىلااوك اف نان ودير كلبق نملْزن امو كلا لزتأ اا عاونم امن توعز نذإا

 دجناب رث ملأ هؤاذث لح كلذد ىتعن (اديعبالالض مهلضا نأ ناطيشلا دير 1 رك ادرمأ

 001 0 يا كارباكلا نم ثك.لالزنأاعاو اوقدصوس مانو عز نيذلا ىلا رلعتذ كبل

 نمرىلا ىنه:توغاطلاىلا مهتموص+ قاوك اه نأ نود رب بتكسلا نم ]/آ للف نم لزذا اعاو 3

 دقو لوي هباو رغكي نا او سم أد قو هللا << توذن ,ءهمكت نوضر 71 نهد ودسي و هييفاجم

 س١ اوعبتاو هلام اوكرثفم#بلا نوك اخي ىذلا توغناطلا هيه اما جاورغكي نأ هللا م هر أ

 0 5 املا اوهدصد ندب رب ناطيشلان ا ىبعي ادعي الال ضمولضد نأ ناطيشل ادب ا ناطشل

 28 7 ذدقو اديدشار و>ممر وصف ىنعياد عيالالضابنع مواضيفىدهلا وقول لسن ءتن :ىعاطملا

 تاه ااا يك ةموعخفدر مهمل أع نم الحراعدز ةذاناا نمل ->رىفتلزثة. الاهذه

 لاق ىتأملا نب دمت ندع كلذلافنمرك ذ مهرهط نيد اسود .لعهننا ىلسهننالوسرو منيب كل

 لزتأا_عاونمآ مسا نوعي نيذلا ارت ملة للام ذهي ف رماع ءدواد انت لاه ن اهولادبع انك

 نملجرو دوهملانملجرنيب ناكل اةتوغاطلاىلااوك اهب نأ نوديرب كلب نملزتاموكملا
 وعد ىدوهلاناكو وةوش :رلا توأمقي مما عب هنالدوهملاىلا وعدي قفانملاناكف ةموصحخ نقفانلا

 هذ_ههبقهللالزناوةننهح نم نهاك ىلا اك ادق :نااحلط مهد هوشرلانولمعي اليهما ملعب هنالئيأ دملاىلإ

 ىلا انثدرو | هل ستاولسو غا خاب ىو ىتس> كيلا لزت ااا اونمامها نومي نيذلاىلارت مة هلا

 اعاون ونمت مها نو عزي نذلا لاو 5س اة فما ءدواد انث لاه ىلعالادبع انث لاق

 ىنعا كيلالز :ًاامعا اوذمام حنا نوعي نيذلاىلارت لأهلنا لزناه«+بفداز وهوكتر نذل زنأ

 ددو نهاكلاىلا وت توا اوكاح نأ نودب رب دوهلا ىعت كلبق ن مل ازد امونيغفانملا

 ندع نهاكسلاب رغكي نأ هناك ىف ازهرمأو هيك قاذهرمأ هاو رك تلا

 نمل جر ريد و مل بم هنا م ءزي نم لجر نيب تناك لاق ىعشلا نعدو ادن عةيلعنا اد لاف مهاربا

 ىل_صهللالوس رنا ملء دق هنال ىب :لاىلا لاهو كنيد لهأ ىلا كماكح أ ىد وهلا لاعفةموصةدوهللا

 ىذلاىلارت ”ملأ تا زتفلاقةنمهق انهاك .تاينااةنافاغا حا فوكسملاىفد وشرلاذجخابالل-ومماع هللا

 نب نوقعي

 ع 7 لاّوف 1 اين را. مر دوعسم نبالاقادكراهتاةقل ىسغن لق ] نادت ىنيمأ واى دصأ!ىم معرادهانا هللارامأ



 3 ر#نعاكر ردى“ و رلالا جلا نم 41 / مدة فشنثأ | نأ فالاالاس 520 همنا هرم ..ىمشت ىذلاو لسومي .الع هنا ىلص هلل ' لور

 تأ وديرب ىدوهيلا نمي لبق نملزناموراطنالاز م دذلا ع م« كلالز :ًااعا اونا مما نوع“

 هناك قازهمأ و هيك قاذهمأ ىنعب هناورذ اي اطنخ حا اطلاىلااو 1

 رعد ليكم واه نر الكب روالف ار ثوا دعب الال_ضوهلذي نأ ناط.ثلاديربوالت و

 0-3 نع نايولس - نع روعملا زب دمج انث لاق ىلعالا دبع نب دمت انمحدع ايءاستاو 1س : وىلا + مني:

 ق-ىفةأرادم دوهلان ملجو نيبو هنبب تناكف مس دق ناك درهم نما جرت[ يرض ءزلاق

 تاهكلان ملح .رىلا الطن ٍنافلاق هس. ءىضةبس هنا فرعف دنا ىنىلا قطن !هلىدوهلا لاذ

 نآنودير كلم نملز ازيابملالز :ًأاععا ونماومأتو# عزي نيذلا كارت أه هنيالاق هنلااك اف

 رم هلوق ةداتق نعرعس انث لاهديزب انث لاقذاعمزب ريثب اًرثص توغاطااىلااوك اكن
 نآانلر كد ادعيالالض غلب ىئح ةباالا كل مق نم «لزن امو كما الؤن ًااعاونمام مآ نو عزب نيذلاىلا

 امهنيبتناك ةأرادمىف دوهلا نملحر فو رشب هللاعي راصنالا نمل جر زياجرىفتازنةبت الا هذه

 باعف لسو هيلع هللا لص هللا ىناكرث هدام مين كتعني دااب نهاك ىلا ارفانةةيشضام منار ا دتف قد ىف

 معد ةوام دب كسل لسو ب اعنا لسى لا ىلاهوعدب تاك ىدوهلانأاناركذوكاذل و زعهللا

 ىلا هوعدي ول تم هنا معز وهوم.لعىايىراصنالا لعق هيلدر وحنا مسوهياعمّقلا لص ّداىئنا
 ىذلاى دولا ىلعو مس مهنا معز 0  ىذلا ىلع كلذسإ اعف نو جمعت : امىلامعتو كراس هننالز او نهاكملا

 امام ادوددهلوةىلاك الز: اعا اونمآم هن أنو عزد : نيذلا ىلارت مل لاّعف باك لا لهأ ن 1

 مسمن أنو عزي نم ذناىلارت ملأى دبل ا نع طابسا لاق لضة منن دجأ نت لاق نيس انب رع

 دوهملا نم سان ناك لاق توغاطلا ىلا او < ان نأ نودي رب كلبق نمل :أامو كسلا لزنةاعاوثمأ

 ونب هتلتةريضنلا ىنب نم لل لتةاذا :.اهادا ف ري_هنلاوتلفب رونا طخ قفا واوا“ أدق
 مسامات نماةسونيتسمتب داوط ءاريضنلاهتلتق ةظب رق ىنب نم لحرلا لتق اذافمهنم هباوملاةةلغب رق
 هللاىلص ىلا ىلااوك اضف ةلغب رق ىبب نمالرريضنلا ىب نملحر ل: ةريضنلاوةظب, رق ىنب نم صان

 تلاقف كلذ موملا مهعطعت ع نحف ةيردلاةيلهاملا ىف م هطعناك انا قا لوسراب ىرضتلالاقف لسوءبلع

 ةيلهاملاىفاننوياغت متلك هك نككاو مكئامدل مانؤامدو نيدلاو تسنااىف يكن اوان كاوالتظ. رق

 مثمهريعف سغنلاب سؤنلا نااهسف مهملءانبتكو لا ةفاولعفاسع مهريعي هللالزئاف مالسالابهّاءاسدقف
 ةءلعاجلا عيش لاف ايولل:ة.الوهس نم لم ةنواة سو ريس فرت لسلك ىريضالالوةركذ

 مكنمم رك |ن ريضنا|تااعفةظد رقو ريضنلاترخخاةتف همحاصد هل ةفىريضنلا ذو نوع

 نمقفانملالاهف ىلسالا نهاكسلااذز ربي ىلاةلني دملا اوابشدو متم مرك أ 1نك ةظد رقتلافو

 هللا لب هىننلا لي الريضنلا وفي او درا ا يلامواننبب رغط ةز درى لأ ىلااو ةلطناريضتلاوةظب رق

 ةمعللا ا اومظعألاقف هولأ ف ةدرب ءاىلااو ةلاهناو نو ةفانملا ىلا ه.لااولاعتف انني رهن دسو يلع

 ريسخالارفت :أنافاخأ ىناف ىتبدىسوةئام لماللاق قاسوأ 'ةريشعكملاولاةذر اهلنااوم_اظعأ لون اوه ١
 مهند .معنأ ىآو قاسوأ ةرسشع ىوذءوطعب نأ اوبأق ريستلا ىباتةتفةظي رقرغنأوأ ةظ رد ىاتعت

 هلودىلا هباورغك,ن أ اورمأ دقو ةزرب ونا وهوتوغاطلا ىلااوك اي نأ نودي رب لجو عهتنا لزناف

 كلذ لاف نمرك ذ فرشالا نب عكره عضوا ذهفتوغاطلا نورتخ ] لاقو 0 1 و

 هلوؤ ساعزن!نعهسبأ نعفأ ىتث لاف ىع ىث لاقى نأ ىفث لاقدلعس نب د .٠
 هللاعي ناك د درهنلا نملحر نوغاطلاو هياورغكي أ او رم دقو وغلاول اىلاأو 1 هب

 ىلا ك احن لباولاف الل اوسرلاىلاو هنبالزن املا او ءداماذا اوفاكو فرسشالا نع 0

 وبأ انت لاق ورعئيد#ت دج  الاتوغاطلاىلا او 5 اه نأ نودي رب هلوة كالذف 3

 لزنااع' ونمام منوع: نيذلا ىلارت ملأ وق فدهاجت عميد نأ نب نعى سد نع مجاعإ

 اذب راثممأول هلاولاه هن'اباطخلا
 انيلعغي مل ىذلاهتدجلاو اذلعغا
 هلوةىريعغلاف ةدأ الا تازنو كلذ
 ليلةلاب دارملاو سال ىلا دوععب مهملع

 سايعنب ا نعو مسه منونمؤملا
 دارملا ونيةفانلاىلاد وعن هنادهاحتو

 نع و رحلاو لتقلا انيتكولانا
 الا هلءدام ني ةفانملا ءالؤه ىلع نطولا
 تعصر للنمو ة ع+ وءا ردهم ليلق

 د حرقت شكسي ويببلع الا

 ءايشالاب مهانغلك ل ب كلذمهب لجغن
 اومزا اوى اغنلااوك رتملف هلهسلا

 نوع .ولاماولعق م مناولو صالخخاالا
 هلوسراو هنيذع اطلاو دا.عنالا نمي

 هنارتقالاظعو فيلك-شلا ىمسسو

 بيهرتلاو ب .غرتلاو ديعولاودعولاب

 رفا و عفنأ ىأ مهلا ارمجن ناكل
 نالورخ" الاو اهئدلاري وأ هريغ

 اه.ج نيهجولاب لمعتس اريج
 ل امتى لاب زق اتم دتدشأو
 1 . رب ةعاطل انالدءاطلاو ناعالا

 اهملعةيطاوملا ىلارتواهل امال

 لال الل ويش ود هنالو
 ري1نابلطي ناسنالااض, اولئاز

 هماودوهتابث ادد لص-اذاقالوأ
 ىريخوه5 هينوظعولام نأ نيد مت
 ريغلل ىقعتسسم اضيوهف هسفن
 ارح اندلنممهانبت ةاذاولاقف

 باو اذاوالب زحاباولو ايظع
 نوكم اذام لق هن 1 0 ل

 نأوهليقف تربثتلاو ريدتادعب مول
 دارب ايف وا_وظعارحأ اندان م موتو

 هل او فران ايان 1ف ةمطظعتل ا ةغبص

 ةعلاب رجالا ف سمو قواثدل نم

 ىنخالامتغلاببملا نمرحالا ريكنت قو
 وأ ق ملا ئيدلا ميقتملا طارصلاو
 ةلحلا ىلاةمايقل اهصرع 2 نم قد رطلا

 دعب ر وكحصرم هيال لو اذهو
 2 تل 22 ب تتم

 بس فادرك ١ دن م رمسغملا نأ الا نيغاك لا عج ىفةصاعتم الا نأ كل_ثالو لوسرلا هللا عطب : نمو هلوقب ةعاطلاضادك 1 مرحالا ناقتسا



 دقو مووت اذماناهنءربسصل| ليلق 4بحلا ديد شناكو م-وميلعمللا لص هننالوسر فوم (4ع) نابوث فت ىنكلا لام اهوجو اهلوُ
 0 ف فرعي همس ل_نو هنولريسغت

 ريغامناب ونار للاعف نزل اءهحو

 ضرم ىلامهنلا لوسرا,لاقف كننول
 تقلا ؛لرأ ملاذا اري ->والو

 اوكا

 هرخ الانركح ذم لاغلأ ىت

 فرع ىنال لانه لارأالتا قاعاف

 رتل
 كتلزم نم ىندأ ةلزنم ف تنك ةنملا

 نأ ىرح لاذفةنملا ل دأ لنا و

 فتلزن لست اعملافوادبأ لازال

 هلنا ىبص ىنلل لافراصنالا نملدحر

 ىلا لدنعع ناس

 ّئى ءانعفنباف كسلا نَعَمْ ءاازلاهأ

 كتحردترك ذم ميلا عجن تح

 نالت : ورب امل ف. كفة حلاق

 3 - الاءزه هللا لرتاو ةنحلاانادخد

 لوميا هنا ىلص يتلا ونا اف
 ةقبدح قوهو هداوىر اصنالاك

 هيلعهللا ىلص ىلا توع هرمدخاف هل

 ى 1 ىنعأ ا مهلل الاقذ لتف

 ىدسلالاقو هناكم ىمعف هدعب اش

 هنلالوسراماولاق راصنالا نماسان نا

 نعراهالعأ ىفةنملا نكست كنا
 تازئف عند: فك.ةكيلا 0

 عمنيعمطملا نوكنمدارملا سيلو
 قرمسهلك تاتب الان ءروكذملا

 ىةتعي كلذ تاهددتلا ودحرد

 لوضفملاو ل ضاغلان يبن وسنلا

 قوس منوكدارملا نكملولادشهناو
 مُؤمدحاو لك نكي ثدعتنملا
 ناكملادعناو وح يا هٌورنم

 مه دعب دهاش لازاذاب احل انال

 قالتلاوةرازلااو دار اذاوأ اًضعب

 ماعنا فض ق.ةخلاو :كلذىلعاوردق

 لبعفادب الو اهف عنا ءالراونالا

 ىو و ضعب ىلعاهضعب سكعتي

 ةهذب اب لمس سدو ت دس ويس

 هلباغتملا ةولحت ايارملاك ضعبباهضعب
 اي اهرب اغنت فك شالو نيلاصل اوءادهشل اونيقيدصلاوني.دنلاةعب را ةانص رك ذىلاعت هنا نيلباَعَتمر رس ىلعانا

 || ىلاان,بهذا قفاذاالاةفدوه.لا نم ل>رو نيقفانملا نم لحرع زان: لاق كلف نملزنآ امو كيلا

 رمل قاعتو ١ ا توسع لمعلا كا هذا ىدوهبلاالاقو فرن الا نب عك

 0 لاقةفغيذحوأ انث لاف ىتثملا "مدح اض : |مسهمف |ه.لت ىج ءااوتي الانوعزب نيذلاى ما

 هنأالا )تركن فكبلا لزنأ ب اونمآ ممنأ نومعزي نيذإا ىلارت لا دهان ميغ ىنأ نبا نءلبش

 نعرغعجى أنا اذث لاق قعء-ا انث لاق ىتثملا نش دع دم ىلاانب هذاىدوهلالاقو لاق
 ْ ىلا كلبق نملزنأا موكل لزنأ ا جاونم هنأ نوبعز» نيذلا ىلارت أ وقف سن ]نب عسب رلا نع بأ
 ١ نمومامهد>ةموص+خامشب لو هملع هللا ىلص ىلا باص نمتالجرناك لاق اد.عبالالذ هل وو

 | | هتبا لزناه فرشالا نب بعك ىلا ىفانملاءاعدو لسو هملعهنلا ىلص ىنلا ىلا نم موملاهاعدققفانموخ الاو

 ْ || مساقلا ان دع ادودص كننعنودص» نيقفانملا ثب : ًارلوس رلاىلاوهتنا لن ًالمىلااولاعت مهل لبقاذاو

 ْ اونمآ ممنوع :ريب نيذأ اىلارت ملأ هلوقدهاجت نعي رحنا نعام ىتت لاقنيسحلا انث لاق

 || نينمؤملانملجر عزان” لاق توغاطلا ىلا اوك اك: نأ نوديرب كلبق نملزن امو كال زنأامع
 ا ينلاىلانببهذا مول لاقو فرمثالا نب عك ى اا نب بهذا ىدوهلالاة فدوه, !!نم لحرو

 نب الاقادودص هلوقىلا كيلا ل ازنااع هاوس مسخان وعزا :نيذل اىلا رن مأهللالاقف 7 وه«رلعدللا ىلص

 أ| نييتوكيلاق ةاروتلا لاق كلبق نملزن اموت ارقلا لاق كس ءلالّزن ا عاونمآ مهن توعزب جرح
 || ىلاهوعدب و قفانملا ىناءقهملاهك احمل لسو ل عمتنا ىلص ىنلااىلا لاو ءدمفق ملا قفاذملاو للا

 لاف رغلا ني نيسالا نعتندص فرشالا نب بعك توغاطا ادهاجت لاو م رحنب !لاقتوغاطلا

 اوك اتي نأ نوديرب هلوقىف لوقي لالا تعمس لاف نامملس نب ديمعانربخأ لوب ذانعمابأ تعم“
 هتداعاانهر كف عضوملاذهريغيف توغاطلا ىبعمانيبدقو فرشالا نب بعكوه توغاطلا ىلا
 نوذصي نيةفانملاتنأ اوس رلاىلاوهنلا لن املا اولاعت مهل لبق اذاو ١ هلوةلي وان ىف لوقلا و

 : نمّكل-- !الزن ًااعاونم "أ مهن تو عزي نذلاىلاد_اب رم هؤانث لج كلذب نعي (ادودصكنع

 ىلا اوك اكن نأ نودي رب نار املا ااعاونما مسمن !نوعْزب ىذلاىلاو نيةفانملا

 هلزنأ ىذلاهنلا كحل اول هاولاعت مهل لبق اذاوكلذب ىنعي هلباآل" ارد أ املا اولاعت مهل لمقاذ اوتوغاطلا

 كي ااريصملانم نوعنتع كل ذب ىوعب ٌكننعنودد نيعفانملات بأ اراننم مسا لوسرلاىلاو باك 2

 انئرص اعكلذفف مرحتب الاقو ادودص مهريغكلذك ك.لاريسملا نمنوعنك : ويجنن كتل

 ىلاوهننا لن المل اولاعت مهل ىللةاذاو < مرن .!نعجباخ ىلا لاف نيسهلا 10 لف مماقلا

 كنعنودصب نيةفاذملات ار معا رسوما ىلع هلئا لوسريلا قفانملا سملااعدلاو لوسرلا

 قئانملاهملاوعدلاو ١ ىدوويلا ٍ/وميلعهننا لص ىبنلا ىلا ىجادلا لعجنملوق لب وان ىلعامأ 0

 كيلالزنأاماونم امم أت و عزب نيذلاىلارت ملأ هلوكىل؛ وأن ىفكلذلاق نملاوق [نمترك ذاهىل
 9 مهديأت مدقامعبةيبصموهتباصأ اذا ف يكف ) هلوق لد وأن قلوَغلا و 0

 نودي 0 كن هؤانث لح كلذب ىنعي (اةيفوتواناسحا الااندرأ با هنا نوغلحت وا
 مسهتباصأ اذاكالبق نملزنأ امو كيلا لزن اامعاونمآمسمنأ نومزب مهوتوغاطلاىلااو 5 اهتن نأ

 واح م م-هممتعاس ىلا ممول ذب ىنع: مدي آتمدقاعهللان 2

 هنا ن مريس اذهو اًعفوتواناسحاالااندرأ تاارو ز وابذك هنا, توغلك كلوا ملوب هللا نوةلحب

 نمهب وقع مان ناو محاووع :لاو ريع ىاعنلا ن نع مهعدرب الم منأ نيةفانملا ءالؤه نعم رك ذيلاعت

 هلبا ىلعةارحواب ذك هني نوغلح مهنتك اواوب ودب ملواوبش متوغاطل ىلا وسوك احن ىلعدهنلا

 هسيلا«بنفانمكةحاامس.فب اوصلا ارض كس اب ناك :رأأم

 قوسهل لو مولظعومهنع ضرع افمس مولقفاستلالعينيذل كالو أ) هلوق يوان فلوقلا يق

 :م(مجتلزناذا ىعي ةبيصم



 اقيدص ملويلعمثلا ىلس ىنلا نوكب ناك 5١( هواتباافوصو م مدقتم لكتوكمنتعالنأ لخاذنلاب !اءدا ارااو ذب ام ءموأ 00 هل ثادّنم

 قاغذلا نمنع مهدودصوكباا ماك ةحالا موكرثو توغاطلا ىلا عه .اك-:-| ىف مهم واةىفامهللا لعب

 قمهتاعتالف يحد لوشن دوو نص او دن لالا :اسقااو ةلد ناو غيرو

 مهرادب لزنت نأ همن , وقعو م ملكي نأ هللا ساب م هاب اكعي , وذ 0 يا محمادبأ

 لوقب اغيلبال ارق مه سفن أ ىف مهل لو هلوسر رمأو هنلامأ فك ىشلا معي .اع مهامهوركم نم مهرذحو

 السر امو ) هلوق لد وأن قلوقلا و هدو وه دعو و هلوسرب وهي ق؛دصتلاوهللاءاقأي مظ م

 نءىلعءتعءاط تضرفأ الاالو سر داب لسرن لهؤانث لحل ذب ىنعب (هللانذاب عاطبلالالو سر خرم

 اهناوهيلاهتلسرأن مىلعم .معاطتض ذا نيذلا لسرلان هدجتاتناف» رك ذولا ع:لوقيوهبلا هتلسرأ

 ىلصىنلاىلالزن اع توئمؤي مان 0 نيذلا نيَعَف اناا نم نيمك_:ىحلل 2 ول هلا نماده

 ىلاعت مهل لوةي لسوهلعهللا ىبصةننالوسر نع ادودص توغاطلا ىلا هيف اوم اسوق لسوء عدتلا
 ْكل_ئكوأ نمل سو «.لعهتلا ىل_صده بهذ هيلاهتلسرأ ن ءىلعهتعاط تضرفالاالوسرتلسر أ امدرك ذ
 ربخأ مث ىضرف عيضوىرمأ ف لاخدةف نوغاطلاىلا كستاو همكدع ىضرلاو هتعاط رت نفلسرلا
 هتئيشموهلعىفقباسلاهئاضقو كلذ رب دن ىعب هنذاب مهعيطيا عاف هل- دعاطأ نب تاوؤانلل

 هالو فا نع عيغ يأثبان ءىسد ن ءمصاعوبأ ان لاق ورعد ص اك

 ىنثملا ْئندص ها تتايااد يعلب ل هنلاد اسمعه عت طب نأ جا

 انث لاقىبثملا "مرص هلأ مد ها نع ء عين نأ زبانع ليش انك لاق ةغيذ-وأ انث لاف

 ضب رعثاذها او هل ةمدهاجت نع ميد ىلأ نب انعىل يش نع كرابملا نب اانربخأ لاقرمدذ نبدي وس

 وهانغا همكح ىضرلاو هلوسرةعاطوهنلاةعاط مهكر ناب نيف انملاءالؤهلهرك ذىلاعت هللا نم
 ىلاةعراسملاو همكح ىد رلا ىف هلنذأن *اون اك كللذالولو مهمل ءءاّعْسلا ةباغو هنالذاحت نم مهل قباسال
 مهلوتعساودهاا درجت كلؤامهسفنأاو اطار هلوةلب وانىف لولا ُُض ه«تعاط

 مهتفص فدصو نذل نيسفانما ءالو !ؤهنآآولوهؤانث ل- كل ذب ىبعد (ام>راباوث هلل اودحوالو.سرلا

 مهسغن ااوملطذا ادودصاودص هلوس ركو هللا مكس ىلااوعداذا نيذلا نيت, الا نيتاهىف
 هلوس رةنسو هللا باك نعمهدو دسم وتوغ اطلاىلا هماكت ىف مثالا نم مميظعلا: :هارا مهما سنك اي

 كيمكح نود همكح نيضا رتوغاطلاىلا ع هريصمْنن اول فاماوأعف نيدجشأب لواهملااو ءداذا
 ىلص هلوسرعتلا مول لأسو مهلعهتمطغت م .نذليوقعن مول فصين ناوأفنييم ني هان لواخ

 هللااود ول هلوقامأو لوسرلا مهارغغتساوهتلاا اورغغتساف هلوقىنعموه كال ذو كلذ لثم ل سوديلعمنل

 نوهركيامم هلاعج اريلوش ابقار د ول ممن نماولا.ةف كال ذاواعف وناك ولل وة هئافا_محراب ون
 ىد :وهمأ كلذ ىعد_هاعحلاف و هنم اوبن ىزلا 00 وةعدك رب رىف مبا هحر نوبحيامما

 ىسدع نع مهاعوأ اذ لاق ور عني دمت مدح فرشالا نب عك ىلااك ات تاذالا ململاو

 ل>رلا ىفاذهناامأس اوس وهلوقىلاوهسغنأ او ماطهللالوة فد هان ءمون بنبان ع

 1 .ردالخ) هلوقلي وانت فلوقلا ُه ف ةررثالا نب بعك ىلا انت نيذللا ملا -رلاو ىدوولا

 (اهلست اواس و تدضفا اح رح مهل ىلا ودحال مث مسي رعساوف لومكح ىتحن وح :مودال

 ىلانوك ايم مهر كلل لزنأاجنونمؤي ممنأ نوعزباك مالا سيلفالف هلو زان لج نعي

 0 ا مام داك لااوعداذا كن ءنودصدب داتوغالفاا

 لواعح ىت>لوةي مهيب رصماسوف ؛لومكح ىلا لزتأامب وب و ب نوةدصرال ىأ نونمْؤيرال

 ارعتو اروصخرخش رصملاقي همكحم_ملعستلاف مهر وأن مءمسوميب طلتخااسعف مهنيباكح
 ثتيضفاع اجرح مهسفن [ىفاودح < 5 ١ ارا 2 رجا مالا ومالك اىناوةلتءااذام وهل ارحاشتو
 1200:0000 ول ورا لأ

 ياللا

 مهتفصدمتاب كل تغفصونذلانوقف انملاءالؤهكلئاوأ هلوقب هؤانث لح ىنعي (اغيطالوق مهسفنأ
 ادهش ق.دصلاوأالاصواد.هشو

 ىل_هىنلاريسقت ص رقواخلاصو

 امأوةرقماا لثاوأ فلس وهيلعهللا
 نموهونداصلا غلام قيدد#لا

 يدل هناو قدضلا هلاوقأ ىلعسلغ
 ةققعو نايدالا عديجب فة يسطع

 ناسنالاتاموقم نموه ىذلا قطنلل
 الاس ناعالا ناةمقنم هن كو

 ناةمذمهض.قن ىكوقيدصتلا
 نر زكتحتلا ىوس سا ر فكما
 ناوسهرثك آنورسغملارك ذو

 لك. ىدص نم لكن الاف نيعيدصلا
 ىلاععت هلوّقل كلش ءءق هل اذكال نيدلا
 مهل وأ هلسر وهللان | اونمانمذلا و

 ل_ضافأ مه موق لافو نوقيدصلا
 م وديلع هلئا ىلص ىنلا بادعأ

 قب دص: ىلا قبس نع مهطعبهصصخخو
 سانااةودقكلذىفراصةلوسرلا

 ةطساوالزامهلاثمأو ىلعو ركن لاك

 ىلاق كلذاو ىنل اوقيدصلانيد

 نع داصلاو نيسنلا مكن . الاوزه
 د ليت هنأ مهاربا ةفضفو

 نسمتيقرب نا كنا ىسعبابتت
 ناوةويذلاىلا تاصونيةردسصلا
 امآومهعلا تلصوةومألا نمار
 نم معأ انههمممدا ارملاؤءادهشلا

 نيململا نمراغكلا مس نيلوتقملا

 هنلالو_-رلاقلاد ةربره أ نع
 ديه ل!نودعتاملسو ء.لعدللا ىلص

 فلة نمهنلا لوسراب اولاق مكيف
 اذا :ئماءاده_ثنالاق هّنلا لبيس

 وهف هّنلا لبسف لستق نم لبلعل
 وهذ نوءاطلا ف تامنمود.هسُ
 د.ه_ثوهفنطبلاب نام نمودهش
 ديهش وهف عمد تامنمو:هاورفو
 هان دةعصل رهش ىزإا وه لق و

 فيسلاب ىرخ أون ايبلاوغابةران
 نأاضب ادعببال لوقأوناذسلاو

 روسو سس سس
 : 1 ل

 وه حلاصلاف 5 واصلا |مأو سانلا ىلعءادهاون اوكلاطسس ودمأك انلعج كلذكو ىلايعت هل وعاءاده يلا ةمالاهذبه لك“ لدي



 7 ت11 يلا ملل

 * هي 10 فر ءاوأ نسحو بمعتلا نضر عملاق مْنمْو ايناس اهنع اطدخ» نأ يف عمم ال 60 ةماس هذهو هإ عىفو هداشتعا ف هي

 قبذرلاو ٌكئلوأ نسحأ امو لبق
 فاو ك1. 11و رمز منع ١ .٠ .٠ ١ د10 وافل طلو ةلالااب انكار ااا ن1: 111

 -ساىف طءلخلاو ىيدصلاك |
 هبا -هرمجارزطللا
 ادرغم توك تأرو ىى ولاحلا

 انس ةوْرِيعْلا باب ىف سنجلاهن

 لاق |ةيفرومدحاو 20

 نيلةغللا فق فرلاوال_:ط مك رخب

 ىعسف لعسشلا ةفاطاو تناحلا
 هيصتن و هيك فاقترالاق قر مد ادلا

 قافئرالرغ بلاىف:ةذرلاهممو

 ناسنالا نوكي دو ضع مهضعب

 هللا نيمف هلاة مفر نوك الوهريغعم

 نيشقيد اصلا وءاسنالا نأ لمعت

 نونوك نياصلاو ءادهسُااو

 مهتب ثةدش نم ع-.طدالءاةفراك
 ًادتيمءالذش ٌؤرمهر ورمسو هل

 كلذوأ هريح هلا نمو هتغص ل ذغلاو

 تلاه هرم هللا نملضفلاو ًادّمم

 ميظعلارحالا ىلا ةراشا كل ذةهلزتعملا
 ءاسنالا نم م ا ةمدارصو

 اعبن ماع هيهليأ ميحد

 نادا ارو أ هللا ىلع ب >اولاوهماوثل

 هللا نممهتي سو مهيلع معنملالضف
 هقيفولومنيكمتي هوب تك امال
 عازاؤةردّعلاو لّمعل !ىطعأ هنا الولو

 فاكملا نكسة عناوملاور اذحالا

 نم هلْزخعكلذراصف ةعاطل ا لعف نم

 اذإو هب ماتداز ايري وحلا

 فصول نأزاج 4 عب عشنا او هعأب

 بهاولا نم لتضف هناي نم اكلذ
 ىلاةراشاكلذت لال هألاقو

 ىسهنلا ىلع ب حالو مدقتامغجبج
 هللا نم ل ضف هلك اوثلا لب ةديلا

 ىذلاوههناو ىتهيلعب<فكو
 اضراو ةبعادلاو ةرد_ةلاقلخ

 مذلا فاق ت١ نعةراوعبو_جولا

 اضأ وةمهلالا فان هناو لرعلابزع

 اونمآ مسمن | ىف هناقتاءاطلا نسم ضرفام لك

 هتجردلاكبباو لا كلذ ناتي الا ىعملبقتسملا ف باوثلاةيحوماهنوكا حذتجف ى .هحئالو دعت الى ةغلاسلا عنا هل اقم

 مثأت الأ تيضقا م مهسغنا أع رحال هانعما_ءاو تنطقا# اًعيضمهسفن[قفاود حاللوةب

 / * دو 1 هفالحخ مواز وحال وعم مدن 4 تضقىذلان اوك: اط ىفاهكشو ثضئاماهراكن 1

 انتل تيضقا اح رح د هات نر ,ء ميد آنا ن ©« لبس انك لاق هكذا ذوبأ ب لاق ىبثملا

 دهاكت ع با ترساملا نع ندجرلاد مع نم دش ع ا م 3 لاقد.ج نءا انغص

 ئسع ١15 لاف مداعولا انث لاق ور عند

 وح نرش لام زي ريستأ لاف بلاط ىنأ نبى اي اص هلم دها 2ع نء عين أنبا ن ِ

 ؟رط ؛دلوقياسبا بنا واس وامن لاق تيضقاماجرح مهسغن اىفاود عالم هلوق ىف كاصتلا نع

 ىنعن مق لدب ؛ وأتلا]ل_هأف لتءاو ام. ةومنلاب كلارارقاوةعاطلاب مهتماناعذاكمك-و كئاضقل

 ا م-ثلوع تدطقا مارح هوت

 ىلا|_هكةا راصنالا نم هل ممن ما وعلا نب ريب زلا ىف تاَرن مهضعب لاشفت ارت نوفوتيأ الاهدل م

 لاق ىلعالا دبع نب سنو مي ريو كلذ :اورلار 5 اوم! ضهب قب سو هيلع هللا ىل < ىلا

 :تافع ناوثدرو زان ةؤرعتاناهشناا نءدعس نبت لاو رسنو ىنرمخأ لاق بهونب' انرمحأ

 هنلاىبصهننالوسر عمار د دهشدةراصثالان مالحر مدا هنا ما اوعلا 0 نعهث درس ْرلا نبا

 هملع ىاف رععانملاو رمىراصتالالا هذ لا امه الك هننانقساناك 4 ةرذا نموا رمد ىف لس وهيلع

 لوسرا»لاقو ىراصنالا ضغف كراجىلاءاملا لسرامتريب زاب قسا مل -وهبلعهنبا ىلص نالوسر لاّقف

 ىتحءاملا سيدا متريد راب قسالاق مت سو «.لءهّللا ىل_صهللالوسرهحون واف كَ معن انأك ناديا

 بءوتساباوصلاو رفعح ون لاق م« هشحربب لل لس وهيلعدلبا ىف_صهللالوسر ىىوةءاو ردخلا ىلا

 الخ ىراصنذالو هلدقغْسلاهءفدار اىأر , ريب زلا ىلعر اش كلذ لبق ل هوءيلع هلل ىل ههنا ل وسر تاكو

 رد زلال اف لاف مكسللاحي رص ىهةريب زا بعوتساىراصنالا 1 ظفحأ

 . الامس رخاسوف ا حرب ااا ذإمو والفك لذىفالات ازد الاوز ه بسحأ ام

 كف ةورع نءىرسزلان ءق<مانب نجرلا دبع نع مهاربا نيب ليعع# | 98 لاق يوععي 2

 نرشاريب زان لسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر لاف ةركسا جارمن محي رست فراصنالا نمىلجرريب زلا مصاخ

 ريغتفلاق كَتعئب ناك ناو هللا ىناي لدعا يةيمأ ىبب نمراصن الا نمىذلا لاف هاما لمس لخمت

 وأ ردلااىلاهاملا سيحاربب زاب لاق ملافامعءاس دق نا فرع يح ملسو<.لعمْينا ىلصهننالوسرهحو
 مسه رعمامف لومكح ىح نوئمؤي الكب روالذ تازنولاق ءاملا ليدس ل مثنييعكسلا ىلا

 نور ان لاق نامغس انث لاق رسزلا ب هللادسنع انث لات ىزارلا رعت هللا دمع * مره

 ىضقف ملسوهيلعهّللا ىلص ىنااىلاالبر مصاخرب .زلانا ةلس مأ نع ةلبس ماداو نم لج رتل نعراند
 كل :روالذ هللالزن اق كتعئباد اك نأ ريب زيا كفا دللحرلا لاوذريب زال مسوهيلعدللا ىلصىنلا

 اهلسا اولساو تيضقا اءاحرح مهسغنأ ف اود ) شم منيب رمسامف لومكحي تح نونم د

 كلارنملأ هلودف اههتفط هلام صون. ذالا ىدوولاو قفاذملا دب . الاهذهتلزنلبنورخ 7 لافو

 توغاطلاىلا او ا اه نأ نودي رب كفيل :اامول#ءلالزن اما رنمأ مست أ نو عزي نب نذلا

 دهابجت نع عي ىلأ نب أ نى سدع نع مصاعولأ انث لاق ورعزيدخ ٠ثدص كلذلاقنمركذ
 تضفامم ابرج مهسفن اف اود عالم مهدد ر مه بوق: ومكح ىج توم :مود الثلد روالف هلوقىف

 ئئدص كك ملا اني بعك ىلا 5 ات ناذالا ملا لج ىلا رىدووملا ل .رلااذهلاقامسأست او ا-هو

 لاق بوقعت ٠ م دج هلم ده كش ع نعيد لأ نب أع نعل مش“ انه لاقةغيذ وأ انث لاه ىنثملا

 ىنءألوقلااذهو رفع _وبألاق « نها ! ىلا لاق هنأالا هون وعملا نعدوادنعةلع نما ا:

 نومي يذلا كارلا هلو فام امينا و ناذللا توغاطلاى ان كتل هيىوعلافسلوذ

 ىدح نوئموب الكب , روالذ هلوقث الباو ودلاب ىلوأ كلف نم لون 1210 ملا لزنأاعاونم



 انأولو) هلوذلد وأن قلوقلا هم يدر هنامف وحك - 0

 هلوق هو انث لح ىعب ل .وأعذامكرابذن ا ةانأ مهيلعاتناك

 ل للون ًامباونمآ م هنأ توزن نيذلا ءال وهىلعانذر ذأ ولو يشن واتقان ملعانتك ان اولو

 نب رحاهم مهرا 8 دهان كلذب مهان صومه -غنأ اول: هد نأ توغاطل ىلا نيمكت حلا

 17 -ٍ رخف مهراب دنماورحاهالو مهيدبأب مهسفن ] "وأ ةاملوة» هواعفاماها اوس ىرخ ارادوا اهم

 سرت ذل: , اتا لهأأ لاف كلذ فان اةاموكخب ومس تمل يلقالا هلوس روج عال وكر وساىلا

 قدها نع جدت يأ ثنا رع ىسع نءمصاءوبأ انث لاق ورعد 1 كلذ لاق

 مدع مالسلا اع ىموم بادصأ أك ممسغت  اواتق نأ م-هيلعانبتك اناولوهلل'لوق
 مسهيلع ادم :5 انآولو هاكش ع نعجن نأ ثبان ءلمسش و لاقةة يد >وأ نك لاه ى لل

 نع طايسسا انث لاقلضغمنيد_جلأ اند لاقزي_سملانيدمت ا[ مهمليلتالااولعشب
 رذقفا مسمنمللقالاهواعفامكراي دن اور خاوأ سفن اول: ةانأ مخ عانس: 5 اناولوىدسلاا

 جتلاوتانأ | .لعهللا ب تك لعل ةلياوىدوه- !!لاعذ د

 م ًاولو ازهىقش هلا 0 نان ا ولت ان انبلع ىتكو ل هللاو تان لاعفانسفن ا نلف

 ولأ انت لاق قدا انك لاق ىن#ثلملا 5 مر اًتيشترشأو مهل اريد ناكل هينوظعولاماولذ

 أوجرخاوأ سفن ولدوا تأ هماعاننتك ان اولوشاز :ال لاق ىيدسا | قحسا ىلأ ع نعل عع“ ان ع ريهر

 هللا ىل_صيننلا كلذ غلبف انافاعىذلا هتيدجاو انلعغلان أول لجر لاق مهنمل.لقالاهواعفامكرانب د نم
 ةسرعل الهاف لت اوىءاو رلا لاما !نم همم واقىفتدث أنا الاالاجرل ىتمأ نمنالا-ةف لسوهيلع

 1 لعد هنالل بلو ةرهنآ معز ٠ ةرصصملا ىو ضعب ناكذ مهتم ىل» ءلوالا لوقف عفرلاهجو ىف

 ركنا ةين ىلععف ةراعادق وكلاىوح ضءعبلاقو مول لعفلا ناله هولعنام هلوقيف ةرمضملا ءاهالا

 5 رك ىدعمنب و هرعلاقأك م مى اذالا هلعنامهداعفامهانعم ناك

 نادقرغلاالا كبار معل د هوخأ هقراقم نأ لكو

 ممم ليلقالا هولعفام هلوقهءلع لدىذلا ىنعملاب ليلقلا عفرلا مب تاباوصلاب كلذفلاوقالا وأو

 ل_ءقالا» واعفامكراب دنماو-رخا وأمس ااوأنق انآ مهيلعاذيتك ان ولوم اكل ىنعمنا كلذو

 اعاونماهمنأن وعرب نذلاىلارتلأ هلودىف مه 0 ىذءنيذلانع ريسلاا ىلعهولعفام لذ مهنم

 ىهو هذعاضنم لعغلا أك ذاان 0 ذىذلا ىنعملاب عف رذىل عقلا ىئتسا م كلم نمل ارنأامو ملال ازنأ

 هنال هيارعاى هت راق ىلع هيد سالذ كلدك رق اذاوىيهنمال.لفالاهوأ_عذام ماشلا لهأ فحاص ىف

 مهم ى السا م هرك ذىرحدق نمةباك هيفاءالوغشم لعفغلاناك ذاب رعلا مالك ىف فو رعملا

 مهن نو زب ,نيذلا ىلارت م هلوقب م معريملا هنناىرسأ نذل ةصق قامسف م رحامف لو ودك ا

 ل هلالدتأت لام ضعبب كلذ ضعب قالا مهتصق عاطقا ىلعل دب ةلالدالو كسلا لزن :؟اعاونما

 ىف ىراصنالاةبصقوهّدصق نم ريد زل ناو رب زلا نعءىورىذلا فنا ناط نط نافىلوأ هءاطقنا

 امون هلاعف كومكح ىت>نونمؤي الكب روالف تارئنامهرمتىفلاقنملوةوةردحاجبارمث

 هن الان وكت نأ ليه سمريغ هنافاهليق تان الاة بصق ع نءاهتضةوتي الاهذه كد عاطقنا ىلعْئلب
 ذاىرامت الاس امو ريب لاو 0 :-اامن ان ءاهذ :نوكي و توغاطلاىلانيمك:لاةصةىفتازن

 مادامىلو ا ضعب كل ذ ضعدىنعم قالا ناك لرسم ريغكلذناك ذاو كلذ ىلع ةلاد ةد”الاتناك

 نع ه.لدعمف ضعب نم كلذ ضع عاطةن !ىلع ةلالد أت نآالادحا رد ل ا يوكل
 ىفاودح الم هلوقو يش قاودبكل حلو ةىلعاغط ءبوصنم هنافاوا سو هلوقامآو هإءقام ىبعم

 اساء ناوثلاة.فنكوةعاطلابا_ملعهنباب (96) ىنكوهري_غنمالهن ا نموهر وكذملا باو اكل ذو اء دم*مريغءادعامو لضغفلاوه هلنأك 0
0
 

 لاك | ىل_عءف اكمال سغرت هسبفو : 0 1
 هنقريصمملا نءرارتحالاو ةعاطإا

 را دوح -ولالد اعلا

 ةنامأ نظاا دد-ونأ 5 ىلاعت هنا
 تاهت اذا مرح الف سم لانه
 دوحولال- طلة وبرلا س 0

 لو-ه» ,حورلاو باك أوس
 نأ ا هللا ناو :بعلا ن ناسأب

 تشالتن اهلها ىلاتانامالااودؤت
 توماو را.غالاتاصحضاو لالظلا
 قت تلاد اولا ورا
 قنمدحس هلو هلوةرارسأ دحأ
 اهركواعوط ضرالاو تاومملا
 اذاولاص الاو ودا م-لالطو
 ىراخلا د هوحولاءازفد عب متمكح

 حورلان ين ق.ةملا دوولا ءاقبو
 ناد انازرمك_2 نأ سفقتااوتاقلاو
 101 تلا م ار هلك رتل
 ءانعل اةمعع 0 رلا مزال و ءاقللا

 نيذلااهيأ ايءاقيلا ناطاس دراو رسلاو

 حورلاوباقلا عم باطما اونم
 ةق.قالا ىلع اونمآممافرسلاو
 هذنو ناسخ نأ ؟هلليلقلاةءاطو
 ىلاتغتابال نأ حو را
 ىهريغىربالن ارم. اةعاطوهريغ
 لورا وهنلو_رلااما دو-ولا
 لاق كن طاءلاىفقهلانم دراولا

 دبعمن ةصياولل سوهيلعهللا ىلص
 كلاتفاولو:صاواب كبلق تغتسا
 ىنسعي مم الا وأو نوتفملا
 مك-:دب رث سم هدبب نمووك-ةياشم
 ةعرانمى دفع ئثفمعزانت ناف
 رسلاو حررلاو فءقلا سفنلا
 ”اتتسلاو باتكلاا ىلا هودرت
 هج ع ابق ع باقلاَد_ءزائمدبرب

 روصةنماعار مسلما
 ةيقارم هتنا ىلاهودرفةء ار اومهغلا
 لوسرىلاوبو.غلادهاوش بولقلا

 عقيق انوددلقتلاي:ةسسلاوباّتكلا ملعت نمريخ ىفاب رلارونل دوه هيىفاشنالا ناعالا كلذتب وط.اءاغصرةسنلاىدصب قل ادراو



 ١ عا تاو 07

 ةيالا نومغزب نيذلا ىلارلا وقبل السضلاو عدبلا لسه 5نملابهناوىوهلاتوغاط مو) ىلا نيك الا لاقلا لهأ لامن نع ريخأ
 1 11001000772 7٠٠ تت 0 ا جس سس اسس يسع ها ها ها اي ل ا اس ع حمس حسم حم مم ممم ع م اي ع ج و ل روي يع ع مص ل © ىو .

 ع 1 2 3 ف وا :ا ىمةمالم ةدصم دا ا
 (اتيبشت دشأو مها اريسخ ناكل نواف ءوناماولءف مهنولو) هلوقلء دا” فلوقلا © لئاقلا 0

 ى'نوك احن مهو كيلالزنةاعاونماءهنأ نومتز نيدلانيةفانملاع اوهنآولو كلذ ُ لح ىعت

 ىلاءاهتئالاوهنناةعاط نمهينورك ذيام ىبسعد هىنوظءوااماواعفادودص كن عنود منو توغاطلا

 مهل موقأو مهر و.- ىف مها ثنث اوا ةيششن دشأو مهداعم لج آو مهامن د لحاع ىف مهل اريد ناكل ه أ

 7 ه1 وهو ءامه ريص و ل ميجض هوانغ ب الط أ, بهذ هلمعف كت ىلع لمعن قئانملات ا كل د :واهماع

 هإ م ناكوارحذهنل' دنع 1 ناك-اوارحأ ها معب بسنك .الةريصب ىلع ل عولو فعضو انو ىلع لمعت و
 لاه نملاق كل ذإو هلمعب ىذا هل عودتع اط ىلع هنباد عون هناعالاةيبثثدشأ هسفنلو ىوقأ لمعب ىذلا

 انث لاقل ضغمنب ل ل نيسان دمت 00 ام اهب دصتاتستدشاو هوق رم

 دشأ+سفناناك اقدصمناك اذا هنالاّقيدصتلاقاتسثت دش او مهل اريتناكل ىدسلا نع طاسا

 تاضصءا عمد امها اومآ هن وة نذلا لثم و هؤانث ل> هل اودريظنو هواهم 1 رع اواكدسم

 فل وغلا ُُق هرداعا نمت اهكهءفا مف هعض ومى كلذ ناس لعاست دقو مهسفنأ نماتسثتومللا

 ل> كلذ. ىنعي (انهةةسءاط ارض مهاني دهلواهظعارح أ اندل نم مهاذبت "ال اذا او) هلوقلب وان

 0 اط نم هنأ اوطع وامموهلع 8 ىلع مهارااش انالوهل اري ناكل هين روطع دولأم اولعذ مهخأ اوأو هوان

 هراتاىذلامب وقلاهننانيدوهوهف حاجوعاال امد رط ىبعبا_عقةسماط ارصانتب اد هل وهلاسعأ

 لجرك ذم مهعتسسملا طارصلل مهانعف وأو مهانب دهلو هلوذ ىتعمو مالسالا كل ذو مهل هعرشو هدادعل

 هد عةعفرلالرانملاو هيداةعادلاةماركلل !نممالسل اهملع هلوسرةعاطوهثعاط لهأ دعوام هوان

 ءادهكثا او نيش لضلا ونيسننلا نم مهملعهللا معنأن يذلا عمد #ل اواقل وس .رلا اوهللا عطن نمو لاّعذ

 كب روالف ناطاساا نمةسامس

 قيقملاناعالان اف نونمؤ.ال

 رارقالاوقب ىصتلا در عع سل

 هوونلاو عبطلاالعرسشلا مك وهو

 دراو وىوهلاال ىلوملاوةوئيلاال

 تفلت اامق قالناد :راومالقملا

 اودحال م مهلوةع نربدتو مهؤارا

 ةهارك ةروصوهسفنأ ة[صىف
 ةيهلالا ماكحالا اوىلزالاءاضٌقلا نم

 قدص مدقمها نيذلا نيقيدصلاو
 داهحلال هأ ءادهشلا ومهم ردع

 حولصم-هلني-لاصلاو ريك الا

 ىاقيفر كئلوأ نس>و ةبالولا
 تاعتسملاهللاو قا قب رط 'لولس

 مردحاوذخاونمآ نيذلا اهيأاي)

 تاواعيجاورمتناوأت امث اورغناف

 ةءاصأ ناف نئظيسل نمل كم

 هللا من1 نيذلاعم ل كاوافلوسرلاو هللا عط؛نمو) هلوقلد وان فلولا و ةبالازي_هلاصلاو || .ى لذا ”ىلعهنلا من دقلاقةبيصم

 لذ مك اصأ نئاواد.هش موعم

 مك-نيب نكست لنكن وقبل هللا نم
 موعم تنك ىتتبلاد هدوماش و

 ليب-فلئاقيلفاهظعاز وفزوفاف
 ايندلا ةاحلا نوريش نيذلا هلبا

 ارحأ هينؤن فوسف بلغي وأ لتقبف ةقدصلا نملبعفوهلدنورخ ١ لافو ريجتوبي رسوكلذىلعاةمدمناك اذارك-لا نمريكس لحجر || لوس لن عي ن : م 3 0 هلي دس ف : اهب 1 هوةرخ الاب
 ليس ىف نول نال ملامو الع

 ءاسنلاولا-رلا نم ني ةعضةسملاو هللا

 انبر نولوغ: نيذلا نادلولو
 ملاظلاة رسقلاهذهنمانرخأ
 املوٌك ندا نمانل لعجاو اهلهأ
 نذإا ارب صن كن دل نماملا لعحاو

 نيذلاوهن.|ل يبس ىفنول ناب اونمآ
 توخئاطلا لمس ىف نولتاقب اورغك

 ىقكو هللا نملضغلاكاذاعيفرْل_كوأ نس>ونيحلاصلاوءادهثلاونيّقب دصلاو تيرتلا رم مولع

 ىضرلا صالدخاو امهصالما تلال اوسرلاو هللا عطن نمو هوان ل--كلذب ىعي / اهءلع هللاب

 مهلعوللا منأ نيذلا عمو هفهملا ةيصعم نمهنعىسمناسم راجزنالاوا هضم أ ىلاءابتنالاوا مهمكتح

 عجوه ويشن دمصلا وةنحلا ل *داذا ةرخ الاف وهاد أ نماءندلاف«تعاطا قف و:لاوهنن ادهم

 اوعبتاو مهوقدصنيذلا ءادنالا عابت نوعي ىلا مهضعب لاّعف نيّقيدصا اىنعمىففلتثاو قيدص

 لاعياك ىدصلا نمهلاةملا هذه ىلئ اف بهذ مىبع ل يعذ قددصل ا ناكسف مهما ةل ت-ىهدعد مهحانم

 تايقسهي اينارط ام وهوكلذلاف نمل وانو ممسؤ هيلعهنيا ىلدهنلالوسر نع ىو ردقو

 تاق نيةدصل!نونعن نملاق نيب دصلا ىدعب نمنهل و>رأ الينا ك -اوزأ ىف كلو تلق تااق

 اهي ”هدائساناك واربح اذهو نوقدصملا هنيّقي دسعلا نك.اواللاد اراغصن وك! نيذأااندالوأ
 ىلو اوهىذلاهو كا زحح كلذ ناك ذاوهمقام ضعب هدانساقنآأك ولوو ريغىلاو ودعت نأ ر حست '

 اذو-تامناك اذا ىاباءابرعلا مالك ىليعغلان اك ذا هلعغب هلوق ىدصملاهانعمن وكي نأ ق د دصلاب
 ناك اذاو:ةيدصهمأو ىصةغص فا َُ لح هلوق هنمومذلا ف اماو دملا ىاماةغلامملا ىعع لعغل انم

 مهو ءادهشلاو نيقدصملاو نيةيدصلاةةصياناقاءافوص ومناك نمال-ادناك انغصوام كلذ ىعم

 نيهلاصلاو لق ىتهللا -ىف قحل ا ةداهشت ماشا كل ذب ىعس هللا لسس ف لوتةملاوهود هش عج

 دك ناناط.ثلا ءاملوأ اولماَعَف

 نيذلاىلارت ملأ اغعضناك ناطشلا

 ةالصلا ارق ويدي أ اوفك مهل لبق
 تنتك ماني راولاف خيش رشأ وأهنباةيشكت سانلان و مهم قب رفاذالاتقلا مهياعبتك اىلفةاك زلات و



 ناو تولا كرم اووكتا يو الو (47) ق:انلريدتةرخ الاول اقامندلا عاتم لق سب رق لجأ ىلا :ةرخ االول لاتقلا اميلع

 6 هناقاةمف ركءلوأ أ نسحو هؤانث لح هلوقامأ اوهندنالعو هنرن رمد 08 لكوخو هو

 رعاش تو ا ا وفن س>و

 قددلص ع نهوءادعأ مهسأب 5 ايوان عر ىوهااتوعد

 ىر اراب وح ضمن ناك فل نوفاتعتس رعلال هن افق فرلا ب صنامأو قئاذص ندو ىنعع

 لوي ولجرلا عن ىنعمنعهيلدعب والحردب زمرك ل جرلا لو ةكوه لوب ولاخلا ىلع ب وصنمهلا
 لع رب ةفوكللاىوكح ضعب ناكو ةركن ىلعو مالو فلآ هيف مسا ىلعالا عقتاال عننا
 نس-و ل-جرنمدي زمركل وقت برعلا ناب كا ذ ىلع د مشتس والاءنوكت نأر كش د وريسفتلا

 لدفذ الاحرمل رمامعت ب هرعلا نع ىل ك-ددو لاورمسغم قف ةرلانا ىلع ةلالدن ل وتد ناوءاةفر نمكلئاوأ

 نأ رك ذدقوه.لئاقاانرك ذىلاة لعل باوصلاب لو لوةلااذ دوءاةفر مان س>و هلوةريظن كلذ نا ىلع

 رك ذةرخ الافدو 7 الأ ارح لسوءيلع هللا ىلص هن 'لوسردةف ىلعاون زحاموةنالتلزنة:الاهزه

 نب دعس نع ةريغملا ىلأ نا رفعد نع ءىيحضقلا ب وهعل امك لاقديج نا انثرص كلذ ةباورلا

 سهما لس لاهل لاّعذ 0 هلدحر ءاحلاق رعب

 قراظنن ح ورو كمل عودت ع ن< لاعنوهاملاّعفهمف تركد فئهليأ ى ٍ.:انلافانوز < :لاركنلام نالفأ

 لس ريحمأت ناك توسل هنا لش يعلو زويل رك الف نيببلا عم عفرتا دغكلسلاعنو كاهجو

 نينار مولعسا انيذلاعم لو رافلوس لاو علي نزل ١ الاهذ_ممالسلا هلع

 5 رمش ةل- وهيلعفللا ىلس سى ١١ثءيفلاقاةف ركوأ واناسحو هنيحلاصأ | اوءادهشلا او نقي 1 او

 هللالوس ربادكأ لاق لاق ىو رسم نع ىعنصأ | أ نعر وصنم نر رح انث لاه د.ج نا انيثص

 لزئاف كرت مفانف :ودتعذرتمدو واكنافامندلا فكت راغنتأانلىئش امهننالوسراب همس قهنأع هللا ىلص

 انث لاهديز انك لاقذاعم نب ريش اييادص ةن , الالوسرلا وهنا عاعبن هو هللا

 ازهاولاه الاسر تأ انلرك ذو نيسنلا ن ممهملعهللا "نبدا عما ةوانلوشسرلاوالنا ل

 ايفر هلوقىلا لوشرلاو هللا عطب نمو هللالزناق هارتالذ مويس 7الافاماف انندلا فه ارنهنلا
 هنلاعطب نمو ىدسلان عطا ا لاقل ضغمنن دج م لاننسى د ف ص

 هللا تال جد ا عال ران راضنالا نم سان لاق لاق لا مسملعملارعنأ نيذلا عمتاواف لوسرلاو

 ئمدص لوس رلاو هللا عا هد ٠ ٠ نموهللال |زناق ذصأ فيكسذ 5 ل ملا قاعشما ع نكتواهال أ ىف ثكسفةزحلا

 سرا طن ف سرلان عونب ان 0 انث لاهقدسا انث 0

 نمىلع ل خف هل لسربلم هلل سوينا نانا عدقاوقإ ولعت لص تلاد نادكأ نالاقث

 لن :اف اضعن مهضعب ىرب نأ ةنحلا ىف 0 انفتانآلانأ 50

 تو م أهضاد ؛ رف نوعمتس مم لغسسأ مهسمىلانو رد نيلعالان الاةفكلذف هنيأ

 فوهف هينوعدأمو نوع . اك مهما ءنوعسف تاحردلا لهأ مهلْزند وابل نوم هاف عل 6 :

 عملوسرلاو هللا عاطأ ن منوك لوب هنافهللا ن ملضغلا كلذ هلوةاماو<.ذ .ةتومعتت و نوريك ةضور

 هللاءاطعكلذلوشب هللا نم لضفلا نيا دلاوءادهشلاو ربعي دصااو زيسنلا نم ءمهلع هلبأ عن : أنمذلا

 أ اول_صوةعاطلاب سلو ل' اقلاهناف مسهل تةيستقباس كلذ م ماحتس |يالوهملع هاذفو م هانا

 هتعاطل هيوها لهف مملعهيلذغتىذلا هلضفب الا ان دلا قدوعيطب مما هلل .5 هلذفع اا

 اميلعمهقلتىذلا هلنايدابعلا م سحو لوب ام.لعهتلاب كو هلوقوهرك ذىلاعت هنملضف كلذ لك ف
 ىحسظفع و مهماعهيصخ هئكس و كلذ نمئشدهملع ىنالهناف ىمداعلاة.صعمو ممم عسا

 دمح وتلا ل هأ ن هءاشن عوةعيو ةءاسالاب مهتمئيسملا رانا موتم ن نيئسحلاءاز ارح موعجىر راع
 كلذ. ىنعي (اعيجاورغناو 0 كرد اوذخاو: مانيذلااهي اب )هلوق لب وانا لوقلا ق

 هداتو٠ نعددعس و

 (سماع - (ررجتإا) - لع )

 تاوهللا دذع نمهذه اولوشب ةئس>ح

 كلدنع نم هذهاولوعب ةددس مهمصتا ْ

 موعل اءالؤهلا ف هنبادنع نملك لق

 كباص اماثي دج نوهةغب نوداكب ال
 نمكباص اموهللا نة سح نم

 سانلل لانلسرآو ُكسغن ند ةئدس

 عكا نم ا مهبسش هلاأب قكوالوسر

 افىكوت نمو هل عاط ًادعنلوسرلا

 80 وأود وهن و اظيةح مهلع ءكايلشز] را

 تدب كدنعء نماوز راذافةعاط
 هللاو لوقت ىذااريسغ مهنمئاط

 مسهنع ضرسعافنوةسامبتكي

 (الكوهلابىفكومقلاىلسعلكوفو
 نئينةلفإلثمدوختو نئطبل تآارقلا

 دب زب لاخلا ءالابم_مئونلو
 مناك فدولا ف ةزجو ىفومثااو

 ريثك نء!ةءناقوغلاءاتلاب ن تحت

 بوقعدو لهسو لضغلاو صغ-و
 فوسفيلغت ةينغااءاس نوقابلا

 0 تب تاو هءابإإ
 ةزس+جوركبولأ ا دم كعبتن ف
 ن ككاو ماشعو لو فلو ريغ

 هرجوىلعو ريثك نا رناتعقلاءاملاب

 دهاحتئءاو ديزبو مامشهو 6
 باطخللاءاذ نوقابلان اوك ذ نيا نع

 هرجو ل ولا اعدمةفئاط تدد

 حج نئطيبل ه اعيج فوتولاو#
 تبدععتلا ءافعم ّط رسمها إل

 هرج لاب 0. 0 ٠0ه ادنهش

 كلذك الوب اهلهأو ام.ظع ط
 ىف ها اريص»تاوعدلا نيد لصغتلل

 نيدصولا نيب لصغلل هلبأ ىل دس

 حج تاطيشلا ءا .اوأنيتداضتملا

 ماللا وءاغلارب دقت وعادت ءالالامت>ال

 ارح نآلا ط هاك لا ٠ .اغعض
 هلوةفبعتلان كلو رظتنمالف

 مهمود رفاذا هلوق ىلع عقاورتملأ

 ىاالولنإل ح لاتعلا ىنعملا قاغتا عمماظنلا عاطقنال ب ةمسشخ نوشخ



 اليذللود ال ط ةدبشم ه البتف نيرادلا فصونيلصغال فصول جا لبلق ط (دم) بيب رةلومعملاداحتاممرخ ؟ماهقتسااله
 ادكاسا | زل 7 0 ال 227272727172727257777ب77ب-7--7---79يب2ب2ب 2 1 22رلا:172جُرب ب 7 777 ررجج1رورلل2 00 ا 00 ا يااا ااا 0 0 يلملم للحمل

 نيد لصغلل ط هللادذع نم ىبسعمو

 دنعنم حج كدنءنم ه نيذقنلا

 ر هللا ن 2ع نافوف طل

 ط كسغن نفنيضرعنلنيبالصف
 ج هنا عاطأ هادهش . الوسر

 رخآآ طرشل ءادتباعمفطعلا قاس

 لعغلا فائئتسال ط اطشح

 ناعم طرسشا ءادتئالز ةعاط اهدعب
 دعب من ال وهفاغن ناس نمدوصقملا

 فالتخال نوتسس ط لوشب

 بتك اذاىأ لاصتالا عمزيتلجل
 ىلع مث الو ضرعاف نوتس مهنا

 هنا ريسغتلا# ه البكو ط هللا

 ةعاط فسغ ركل ادعي داع هناك

 داهجلارك ذىلا هلوسر ةءاطودللا
 مظعأ هنالو ناعاطلا قشأ هنال
 نيالا وقت طانئابم ىتلارومالا
 0 اونما نيذأا اهيأ اب لاف

 رثالاك ىتعع رذحلاورذحلاوكرن رقد
 هرذح ذأ لاب لثملاو لاملاورثالاو
 هن اك فوخلا نءز رتحاو ظةئاذا

 هسفناهم ب ىتلاهتل ارذخلا لعح

 او ردنا ىمئاوصنور !مااعل
 هونكمالو ودعلا نم اور رتحاو

 رذ لاب دارا لبقو مكسفنأ نم
 تافردحت وهيوتنا# هنالجال بلا

 رذااوم الا اذهىفةدئاق ىّألش

 ناكر ودقااو ردعلا نعىنغال
 نايسالا ملاع نءاذه تلق لضف مهلا و

 نأ بد رالو ةطبترملا طئاسولاو

 لثتمان ةردفاموهت ىلع عشب لكلا
 نمو ردةبناكر ثالا هلع بترتو ٠

 ناك ةمالسلا ه:ءتافىت-لمهأ
 مج تآش اذكهو ردةءاضنأ

 لاتةىلااو ,ر غن افرمتعا اذا فيلاكستلا
 هنلاىبسلاةكلذااوضهما كودع
 تابثاورغنافمترغنتسااذاو سو هبله

 ةدا رسدعبةب رممةكر ةتم تاعاجب

 5 45 يذإا صرحلا طسولة ثلا نمو عابججالا ىلع لدي ب .؟ رلاوةفوذخن !ءاملا نعءاهل!تذوعف ىبثاهاصأ اوماللا ةفودكتةبث اهرحاو

 م ىلا عل 00 1 رواق وقد ساونما ىذا أ ها ل
 و او رغناف مالك- !١ىبعمو ةيدعلاة يهل اودمُت عب ىشو تابث مهملااو رغناف مهم رحو مهو َرغا 5و دع نم

 ريهزلوقةبثلا نمو نحل -ةهةعاجدعب ةعاج كودعولا

 ءاثنامل نيدحاو ىواشن 35 مارك ةبئىلعا اودغادقو

 + مماعام ورجال افرع [ةجاورغتاو أن بث لم ةبثلا عم دقو كا د 0

 مم رح كلذلاه نم رك ذ لا وأمل لهأ لاق كلذ ىفانلق ىذلاو:و

 لوم ا ل لا ا سيب واسم ل لاقحلاص

 م هداعولأ اذ لاقو رعنب ره ٠ءمءرص مك-اك ىعباعيجاو رغن اوأ نيقرغتم ابارس ىتعب امصع

 رمشب ان دع ال.لقال_لقاقرفلاف تابئاو رغنافهللا لوق فد هاجت ن عمد ىلأ نبا نعى سع نع
 اًنيدص قولان امش لالاق تايئاورغنافهلوق ةداتق نعدمعس انث لاهدي زب اذث لاهذاعمنا

 لاق نيسللانير# مرج ةدادق ٠ نعرمعمأثر يأ لاق فازرلا ديءانرعج أ لاق ىبك نب نيسألا

 اورغناوأةبثلا ىهوةيصعلا ىهفتايثاورغتافىدسلانع طابسا انث لاق لضغم نيدجأ انث
 انرع-ت ألو ةيذاعماب آتعمسلاه عب رغلا نب نيسان ء تنص وهيلعهليا ىلص ىبنلا عماعيج

 فلولا نقر ةةمامصع ىنعب تامثاورغناف هلوةفلوكب «راممأ تعمم ناولسنب لابع

 ميت النا جنا معن أدق لافة#بيصمعمك-ةباصأ ناف نءطبسل نأ 3 :مناو) هلوق لد 1

 هباصصأو ل 0 اقل ع ادنل مهتعن نيقتانملا زكا خلعت هما ن م تعئاذهو (اديهش

 4 واكب هبشني نمو < هودود دادسعنم ىعن نوم ولاا امكن ناولاقف م مه صن مهغصوو

 معرغن :من أ اذا مهلاتقو كو دعداهج نع فئمهعاط أنمى .: قذانموهو هك: اموكتوعد لهأ نم

 مالا ؟ودعنم حارحأو أ لس: "ما 00 راع لوقي ةددعم < تباص نافل

 لها نم هنالك ةنامث جن عءفلتور ولتقوأ ملا وأحا ارح ىنييص.فادمه_ثوهعم نك لذا "ىلا

 جارريغوهو»ديعوفو باو ةلاورحالا نم هليبسف مهلاثام ىلع نيذمؤملا دعوىذلا هللادعوف كحل

 نير ٠ مي رص ثالذلاف نمرك ذ ليوأدلا ل هأ لاق كلذ ىفانلت ىذا اوك واباقعهئاخ الو اياوث

 تأف نكطسسل ع نانا «ناو هةوتيددهاج نعمت كأ نان © ىبسنع غ نعمداءولأ 5 لاقورع

 انث لاق ىبثملا و هه نيقفانملاف كلذ نيباماهظءازحأ هتوف وسف هلوقىلاةبيصم مستباصأ

 دب رت ا لاداعي رق انئص هل ةمدهادت ع نعجن بأن ان ءلمش انث لاق ةفيذ-وبأ

 ةماضع ”ءاصأ ناف هللا لسس ىف وزغلاوداههلا نع نئطيل نا < ناوةداتقنعد.عس .انث لاق

 يل انث لاقمساقلا نص لا دب ريس مذا ىلع هللا عن ًادقلاق

 يكتباص نافل لاق هلال يبس ف داهجلا ءنيمل ملا ىئطس قذاذملا جرح نءالاهلاو جاع ان لاو

 تماشلالوق اذه لاق ادهش مهعم نك أ مذا "عمقا من دقلاق نب نيلسملا نمودعلا لتشب لة ةميصم

 تلح دوةع : رهلاقةبيدم مك-ةباصأ ن اف هأ |وةىدب رثبالاقلاو بهونب اانريدخأ لاق سل و

 نارادلافنالئاعلا لوةكناعمري_لل اديك ون ل: دنىاام اللاا منال تحتفو نا 308

 اهي مكنمناو مالكلا ىنع«ناكمسقلا باول تلدندفن طبل ىىتلا:بناثلا ماللاامأو كمركي
 نكت لناكن اوعلدهنا نمل ضف باص نغلو ) هل أوف لا وأن يف لولا و نعمل هلياو نأ موقلا

 نملضف مكاصأ ماو هؤانث لج لو. (ام.ظءازوفز وفافمهعمشنك ىتتيلاةدومدنس ملال

 ليبس ىف يعمداهملا نعد بمملا م ئطبملااذ_هناوةملةم+ .ذغمهنم مثدصاؤ كو دعب هللا ّ رغط | نعلو هللا

 | زوذةمنعلا نم موهعم باصأ "اع : زوذافكتمتنك يتلا: ةدومدتس وكسب نكد :م ناك قفانملا هللا

 اهودهشن انيإسملا عميرخلا هدوهشنا نيةفانملاءالؤ هنعور ؟ ذىلاعت هللا نم ربح اذهوامظع
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 داك , ا عل عسلساساسو سرس ل
 ٍلذاقلا نع ىبنلا ضر_ءاو تح

 مكنمناوةكلل تلا ىلا سغنا اءاقلاو
 ةلادلا ىه ىلوالا ماللا نامل لل

 ىفّدإ_ادلا ىهةيناثلا وتاريخ
 نمل مالكدارب دقتو مسقلا باوج

 00 اا ته تت

 نوفاخيالواياوت اهر وضا-نوجرب المهتأو مم واق فىذلا كشالفاءاوغلخ ناو ةنغلا بلطل
 رفظلان اك اذان ّمذاذملا نملاق نملاقاغانال اوةدع رحنا وةداتد ناكواباهعدتلا نما ع فلذتلاب

 ددعس انث لاقديز ان' لافذاعءنب رشب انثدع مهلمهماد موعم تنك ىتثءلاب نيا هلل

 مسهعمثنك ىنئيلا:دوممنيب وكنب نكت ل تاك نا ويل هللا نمل ضف عكباص أ نملو هلوق ةداتق نع
 نبانعباح ىت5 لاقنيسحلا انث لاق ماعلا اًنمع دسالوةلافام.ظ از وفز وفاف
 ىتيلاينل اويل :عنغلااوواصاق مسهويع ىلع نيل-لا ار وهط لاق هللا نملضف ميباصأ نمل وهوةجرح

 هلباليبس قل ئاشيأف ) هلوق لد وان فلوقلا و دسا1الوةلاقام.ظءاز وذز وفاف مهعم تنك

 ارح. .:ؤئ'فوسف باغن وأ ل_:ةيقدشا ليس فلئاقب نمو ةرخ الايابتدلاة انا تو رمد يذلا

 اوناك نيب أعم اأ ىلعهب رغكلاا لهأ نمو ودعداهح ىلع ننمؤوملاهللا نهض اذهو (اه.ظع

 نيد واغممهانا ىهداهح عق و نيكرمشملا نماو دهان ءداهح ف نيةفاذملالاوحاب نواهتلاو نيبوأغموأ

 ءاعدلاو هللا سدىف ىنعن هللا ليسس ىف لايف هؤانث ل مهل هلال وةب ةعيفر هللا نمةلزغم نيم عوأ اوناك

 نوءس نيذلا ىتعي ةرخ الايات دنا ةا كلا نو رمش نيذلا ةن رفكسا | له هيرمابف لو لاو هيلا

 هانت لريخ 3 دف 1 وهنيدعا دع اوه اذع ا نم هداهكت ص |نمداها هللاىدر

 | مهلغي وأ هتياءادع ه2 فلوق لتقبف هللا ءادعأ هللا ةملك ءال ءاودتنا ندةماقا بلط ىف لاق: نمو

 امل سدلوام. ظءارح او اياوف ةرخ“ آلا فه.طعت فوسذ لوةناه.ظعارحأ سون فوسف مم رةظف
 مالكىفثد رس ىتعم ىلع بلغالا نا ىلءانلل ددق وهللادامعدغلممف رع رادقماهطع هوانت لدى“

 ّط انيس انث لاقلضةمثءدجأ انث لاق نيسان رمخ انئرص دقو ىشااع تعب نرعلا

 ايندلا ةايملاتوعدس لوي ةرخ الايانثدلا ايلا نو مشد نيذلا هّنلا لمبسيف لت ايلف ىدسسلا نع

 هرخ ؟الاباندلا ةايلانو رسثيدي زنبالاق لاق بهونباانريأ لاق سوا ئدص ةرخاألاب

 مكاامو) هلوق لب وان فلوقلاهو اءندلاب ةرخ الااوعاب قاما ناوذخ اي ىرمشب وع ىرمشتف
 نمانحرخ أ انب رتولوقي يذلا ناداولاو ءاسنلاولاحرلا نمنيغعض:بملاو هنا لمسسىف نولتاةتال
 هوا لد كلذ ىتعب (اريصن كن دن مانل لعحاو او كندل نءاذل لعحاواهلهأ لاظلاة ب رقلا هذه

 لاح .رلا نمهك-نم َنيغعْضسملا نعلوةب نيفعضتسملا فو هللا لس ىف نول :اهعنال 5 ونمؤملاا هيأ مكلامو

 مهارهقلاب مه-سغن ا ىلع مهرئا شع مهتبلغفةكعاوم أ دقاوناكم هم افلاجرلا نماماف ناداولاو ءاسنااو
 مهذاعزتسا ىلع نيذمؤملا هللا ضم ميد نعمهونتغيل م مادنأ ىفهراكملاو ناذعلاب مهولانو مهوذاو

 نعو هللا لمس نول: اعتالكن أشامو مسها لا ةفراغكسل نم مه سغنأ ىلع مماغدق نم ىديأ ن +

 هذهنمانجرخأاذب رنولوقي نيذلا تايبصلامهودلو عج نادلولاوءاسنلاو لاجرلا نم م ميد
 م اعدفن ولوقي ناداولاوءاسنااولاح رلا نم نيغعض: ىملاءالؤه نأ كلذ ىنع اهلهأ ملاظلا ةبرغلا

 ةءرقلا ىلعهس.فناتللافلالاوءاهااتداعدقو ل_هالاةغسم نم هناللاظلا ضو ةكم لس وألا

 مسالابارغااهباردا تعبتااهلبق مسالداء هعمىذأا ر.ءالاةغص تمدقت اذا برعلا لعفت كلذكو
 ميس ىنعباملو كندا نمانل لعدا اوءولأ ع رك-ا١ىلل-حرلاب ترص لوف 4س اهلمق ىذلا

 لهأ ةنتف نم همف نكي ابم ةداغكتلا,ان مآ ىل, الو لدن عنمانل لعحا انب رابم ئاعدفاضرأ نولو#ي

 لوعف ل انوكذ ديد تلا بيس
 هنطيشلوهريغنئطب ل ىأ اقوذكت
 نادم وذ انملانديدوهاكوزغاا نع

 اماودحأ م ون سانلا طيث ىلأ نما

 ىنعم ديد.لاب أطبءامدقف مزال
 ىأرمءأ نع رع كح أطبا
 اذهوداهملا نعنةلخما و نافاثث.ا

 -:ءاصأ ناف هلوقل قذو ىب#عملا
 معن ادق لافةعزهوأ لثق نمةيددم

 لواديهش مهعمنك لذا ”ىلعدّنلا
 ةم.:ةوأ خذهنلانم لضف منباصأ

 منيب نك :0ناك هلوق ناوعيل
 لعغلا نيب ضارتسعا ةدومءنيب و
 وهو هلوعغمنيد وناوةءاوهىذلا

 :موقايىأ فوذح ىدانما ىتتلاب

 فرح لادا ىل_ءوبأز وجو ىئت.ل
 ريسغنمفرآاو نشا ءادزلا

 زونافمهعمتنك ىدانملاراسدا
 انوكلكت اى نارام ايبو دم

 ناو هلرةىفناطخلاو زوذاقمهعم
 نيذلااهيأاي هلوةفنمروك ذمللكتنم
 ءا و ٌئىطبملا اذهنا ارهطالا واونما

 اَعنانمناك ايدعتموًاامزال ل «-

 ' ثمح نم نيئموملا نم هل«- هلعلف

 وأ طالتحلالاوأ سسنلاوأ ساما
 . نيمؤملا مح مهمكح ناك هنال
 نونمؤ ااه اي دارملاو ناءالارهاظا
 ىذلااهيأاب هلوقك ماو عدوهم عزف
 ' الا يمووك كلا هلع
 نوداوب اوناك ني فان ان انيبلا ىف

 رهاظا'ىممتوقداصي و نيسنمؤملا
 هنكلوهريسغ طبثالنموملا نالةتيل اءاطنال ا ىنبعةئطبتل اف اذه ىلعو نيطسا !ةغعضاوف 7و نيةطبللاءالؤ» نا نب رممسغملا نم عج لاقو نطابلا نانب ر.سغملانمعجلاقو نطابلا يتيما وف نوع ايناك تاؤ أ سس يي تبا بج



 ) متلاماونمآن ذلااهيأاب هلوق لفاثتي دف
 هائعمو نو ريش نيذلا هنا لس

 لوالا ىلإ ونوع وأنو رثش

 ناباوظعو نؤطبملا نو ةفانملا مهف

 اردهاح وقاغنلا نممماماوريغب

 ىلسعايندللاوراتةيالوداهجلا قح
 نونمؤملاووفىاثلا ىل-وداعملا

 هرخ "الا لحالا.ثدلا اوكرث يذلا

 ةغعضو كاغنلا لها طب أ نادارملاو
 لل-_:اعلف لاتّعلا ننعناعالا

 نال حل يقو توصلخملاتوءئاتلا

 لوالارب دعنلا ىلعنوتمؤم ادار

 لذبي نأدارأ اذان اسنالا نالاضنأ ا

 تلخب هللال يبس فاينل ةابحلا هزه
 هداعسس هسفن نماهارتشاههسفن

 ليبسفف اهلذب ىلعردقيا ةرخ لا
 لاثةلاب لغت_ثادي رأ هل_علوأ هيا

 ىابلا ىلعىلاغلا هجرت :لرتاو
 ةامحلا نوح رباوناك ممادار !اوأ

 تاداعسسلاءافشسالت هوما
 مكناف اوال لس.ةفةنندبلا
 يا

 هللا ليس ف لاق نمولاومال
 ميظعلاحالا دءوبلغب وأ 0

 ةيبلاغلاوةسب ولغملا ىر دقن ” ىلع

 داهجلانمفرسشأ لمالفناراعب
 هلاح نم ةرعصد ىلع دهاجملانوكلو

 محال اومدقف ناكر دّوت 20

 مكلامو لاذ مهضي رحت فدازد

 ىفمكارذعال هنا ءانعمو نولئاقتال

 ىلا لاحلا غلب دقو ةلتاقملا لرث

 روردثاما ني ةعضةسملاو هلوقو خلبام

 صال خ ىو هللا ل.س فىأ
 ىل عروصنماماو نيفعضت ملا

 ل.س نمصخأو ىأ صاصتخالا

 صال ريش لك ىف ماع ءوهىذلاهنبا

 ةكعاولسأ نيذإامهو نيفعضتسملا
 راسعالاو توكرسشملا مهدصو

 نيباوقبف ةرسسهلا نع فعضلاو

 كلذىفانلت ىذلاو + وكن : دىلعاو مممانر 0 دس نعان ايا م هر م.اهلهأ مطالب رمل رزه

 نبا نع ىسسدع نع م.هاعونأ انث لاقورعنيد# مرص كلذ لاق نمركسذ لير وألا لهأ لاق

 هده اراب رثولوةب نيذلا ناداولاو ءاسنلاو لاج رلان ههللالوقىف ده اع نع عيوخ ىأ

 ىنثملا "مص ةككأوناك َنينمؤملا ىقعضتسم نعاولت اع نأ | وا سا لاناهلعأ اظل ب رغلا
 ءا سنلاولاحرلا ن منيه عضا» :سملاو رهان نع مدن ىلأ نب ان ءىلمش انث لاه ةغيذ ولأ انث لاف

 نأ أ نينمؤملا مأةكماهلهأ ماظااقدر ةلاهذز_هنمانحرخ أ انمب رت ولوقي نيذلا نا.دصلا تاداولاو
 لضفغم ئدجأ انث لاق نيساانيرمت اًيئدص ةكءاوفاك ني #دمؤم نيفعضتسمن ءاولث اع

 ءاسنلاولاجرلا نم ني ةعضّة#بملاوهللا لسس ىف نول ا لابو ىدنسلا نع طامسأ انث لاق

 هللا لد س ىف نول اع الويب ايلع اع 0 -رخأ ادب ردوأوعب نيذلا نادلولاو

 كرابملا نب اانربحخ أ لاقرم هأ يدب وس مث لاق ىئألا , مرج ةكف هنا رقلاامأو نيفعذت سملا ىفو

 لاق نيْفعْضسملاو هننا لمس ىفنولت اتنالوكلامو لوقف سامع نأ نع هسأ نع ءاطع نب ناممع نع

 ىنريسخ أ لاق 2 رحنا نع اص َْىث لاق نيسملا انث لاق مسالا أي دص نيفعضتسملا فو

 نم نيغعضتسملاو هللا لءد سى نولئاةت الوك-لامو لو باهش ن مسمن دمج عم هنأ بثك نب هللا دمع

 نري لاقى نب نسحلا اهم دص نيةعضتسالا لسسو هللا لد دس ىف لاق ت!داولاوءاس ةلاولاحرلا
 الاقاهلهأ لاظلاة ب رقلاهذهنمانحرخأ هلو5ى ةداتقو نسما 00 دمع

 هب رقلاىلا هردصب ىأنفقن ر اطلاىفتوملاهكرداؤةحلاصلا 5 ةدار هل اىلاةملاظلا 5 ةنار هلا نملحر جرخ

 نيتي نةلابرقأاو ردسقب نأ اورماقباذ_علاة:كالموتمسرلا ةكئ الم« ف تحتحاف ةحلاصلا
 ها املا 0 تبدع لقرار رمسُسة اصلا رغلاىلاب رق هودحوفهنلا

 نم أ ع نعهس نع ىأ نت لافزرع ىت لاقى ( َْى لاق دعس نب نت ود ةحرل ةكتالم

 نأ نوعيطت سا ال ةككاوناكن ومب سم سان موف تادلولاوءاسنلاولاسرلا نم نيشعْضتملاَو هلوق سامع

 ىهف اهلهأ ملاظلاة ب رقلا هاه نءانحرخآ اننا ر 0 اوال تاور م

 لسيف نول قنا كلامو أول دب :35 زئ الاقلاق بهو ونبانريخألاق سنول رص 2

 م رقلا هذاسهن مانجر نب رنوإوةب يذلا ناداولاوءاسنلاولاجرلا نم ني ةعضسماو هللا
 هذه نم مهجر م ناب هللا وعدي يذلا نيك ملاءاةعضلا ءالؤهل نوأت اتت نول غال كلامو لاق هله"

 ةء رغلاولاق مهني دوءالؤهمللا لس ىّتحنولت ”اعتالوكلانفةوقمهل سيل مهفاهلهأ ملاطلا ةب رقلا
 او رغك نيذلاو هللا لبس ىف نولئاقب اونم' نيذاا) )ا وان فلوقلا م ةكءاهلهأ ملااغلا
 ىلاعت ىنعي (ايعضتاك ناطيشلادبكناناطيسلا !ءاماوأ اول اةف توغاطلا لبس ىفنولت انقب
 فلوقن هللال سس ىفنولتاقب هيناعالا لهال نادوعوجاونعي ًاوهلوسر ودتنااوةدص نذلا هركذ

 لوي توغاطلا لبس ىفنولتاقياو ,رغكن يذلا هدابعلا هع رمش تلا هستعب رم دو هن دب اهنمو هنا ةعاط
 ىعب توغاطلا لسس ىف نولئاقي مهم ردنع نم هب مهءاحامو هل اور اويذكو هنباةينادحواو د نيذلاو

 مزعاب وةمهنالوة.هللاب رفكلال هأ نمهئاماوال هع رم ىذا ابتمومقبز ,ط وتاطشلا ةعاط ىف

 هن كلرشلا لهأ نمهنب دءادع أو هئادعأ ىلع مهض ركشو لس وهيلعهلناىلص هلوسر بادككأ نم هينمنمؤملا

 اهل الشفه ص ترعب وهنولو» ؛ نذل كلذي ىنعي ناطيسشلا ءاماو نونموم اا هيأ اواتاعذ

 نم نينموملاهيداك ام هديك, ىجعي اةعذ نأك ناط.#ش لادم ناهنو مدن و هب هنيمإ 7 ١١و هيا

 ناطيشلاءايلوأ اوباهتالف لوي هيناسعالا لهأ :ئايلوأو هلوسر ىل-هنلب راغكلا نمهءايلوأ هبي زح

 3 ةزبرملا ىلا جورخلا مهضعبا هنيارمسف هنورصتت سو صالخلا ا, هنبانو عذب اوناكفادب دشىذأم مممنوةلب ءالذأ مهرهط"أ

 ىقلئاغلف هاوشبداهملا ف بت رنيئظبملا مذا لم متلقاثآ هلا لبس فاو ةر غنا ليقاذا ٠٠

 نمانمط م ىلءانرمصنب نم لدنعنمانل لغحاو نولوةب اري: كن دل نمانل لعجاو كب تكلا



 دعلانالءابالاودسعلا نادإولاو زثاردلاو (|.1) رازخالاءاسنااولاجرلا لمقو ب رحى ناب رك داو ع ججناداولاو 3 اىلامهضعب قبو

 نالاتقلا رتب وهللاب اوت نممهظعلاءاج ره_هنملئات نمل:اةيتونمؤملاو هلظذ نتن مهان 1 ام

 ةئنغلا نم هلاعولتةناهننادنعهلاع ةريصن ىلع لتاقي وهفهك رثىف هللا دعو نم فوح ىلعدكرث

 لوقلا ل فوحو فعضوذوهف داعم نمساباولئقلا نمرذ ىلع لئاقي رفاك-لاوا-نارغاظلاو
 0 كلف ةاكرلا اونو ءاسلات ةكمهل لة نيذلا كارت لأ) هلوذ لب وان ىف

 الولاة ا: لعتدتك املانب راولاةوةيشح دش وأ هللاة يش سانلا نوت مهم قد رفاذا لاتتقلا
 7 ودم .اعمتنا ىلصهننال وسربادحأ نمموة فتان حل رق لح ىلا انرخأ
 ثرلاخ :اوناكو: اك زلاوةالصلا مما عضرف دةوداهملا مهملع ضرغي نأ لبق هوق اسمو هلا :مادق

 هباتك ىف وس مءهللارعثأام ماولاوو ك1 ذ ماعز ةشلاتعلا موملعضرفانف لاثعلا مهيلعضرغي نأ

 نم مسهل لي .ةنيذلاىلا ملعت ةدمشا كييلعي ريما آمي ار مهل لية نيذلا ىلارث لأ هلو5لب انا

 لاح 5 نعاهوكسماف مددبأاو ةكلاتَتلا مباع ضرغي نأ كءرلأستنأ لولا س ني كبادجأ

 هاك زلااون اواهدودح مكءاع ننااهضرف ىلا ةال ملا اودآو لوقي ةالدلااو تاو *ملا

 اماوهرك ملاومأو مكنادبالا ل زلا اوطعأو لوب
 ثلا لاتق نعىديالا فكم هباو أ ضرفاملفلوقي لاتغلا موماعستك الف ماء كلذ قد ونيكرم

 لوقي نسا !انو ع مهتمةعاج ىبعب معمق رانا ىلع مرتين لارا :امهماع

 ضرفىذلالاتقلا نماعزحاولاقوافوتدشأو أ ة يشد شو أ هللاة يشكل مهول: :اًهب نأ سانلا نوفاخع

 ظفحل اواهمذةعدللاراثبإ اوابناللاىلا مهتما وكرلاتغلاانلءتذر ةي لتعلن لح تيتكسل م-هلعهللا

 رقىل+أ ىلا! نرخ الهاولافمبمعرم انترخأال اولمهلاةةوم مرحة قشمو ودعلاءاّقل هوركم نع

 0 لب داتلا له لاقدف تاز" الاوزهن اا اوى ذلا وحن ومهلزانم فو مهر فىلعاونوع تأ ىلا ىنعي

 لاه ى أ تم« لاق قمقش نب نب سا نب ىلع نم دمت انئرص هلاف ن عةءاورلاو كلذ. راث ةلاركذ

 اءادحأ و ىف هوعن نجح .رلا دعنا سامع نءا نعم هركع نع رايد و رع ن عدقاو نب نسا أن را

 لن رصانما الف نوكريش مى تور رغفانك هتنانلو سراباولاة ل تسو باعت لم تلا اذ
 ىلاعتو كرات هللالزنافاوفك-فلاّتَعلاب أن دملاىلاهللا لوم فاول: ةتالفوفعلابت سى الاقف

 نع جاع ىنث لاقنيسحلا انث لاقمساةلار خص هال دب أ اوك مهل لمق نسذلا ىلارت ملأ

 قس رفاذا لاتقلا مهيلع تكلف سانلا ْن ءميديأاو ةكمهلا للة نيذلاىل ارث ملأ ةمركع نع يرحل

 الع ترتك ملانب راولاقو يرحب ا لاق سو لعدتا ل صدتتالوسرتما ك1 نهسانأ فشل مهنه

 ذاعمزب ريش اًنيدص تب رقلالحالاوهانومتوغ نأىلا لاق ببرقلج ىلا. :رخا الولل املا

 ةالصلااوهقأو ميديأاو ةكممما لق نيذلا ىلارت لأ هلوذةدادقن ءدللعس انث لاف ديرب انث لاق

 لبس ةكعذتمون وهو مم سو هيلع هللا ىلدهلنا لو نا رق لجأ ىلا غان ىت - ًارقف

 لتقنف لواعمذخنانرذ إسوءيلع هللا ىلص هلل ىنلاولاةفهلااوعراسولاّمةلاىلا اوعرست ةرعدهلا
 صضاو ه ةرع-ةلا تناك الف كاذب سم مثلاف كلذ نع ءملسو هيل جهلنا ىله هللا :ىهابنف كب نيكر رمسشملا اهم

 هروح "الاول لقايندلا عاتمىلا عت و كرامت هللالاةننوءم-:ام4فاوعندفكلذ مولا هر 5 5 لاعلا

 طامسأأ انث لاف لضفمنيدجأ م لاف ني سلا نب دمت هه الم هدر اظنالو ىناوازخ

 نالمفاو | ىلسأ مود م هلاقاك زلااوق اوذالصلا وهقأو كبدي ا وفك م جال .ةنيذلا ىلارت ملأ ىدسلا نع

 قبرفاذا لاتقلا مملع ضرْغ. نأ هللااول سفةاك راو ةرا ملال يلعن مولاتقلامماع ضرغي

 ادلاعاتسقا لاق ولو هروامدا رق ىل> ىلا ةب الاد تحرش أو أ هللا ة.ثكل شعل نوت

 كلذلاف نمركذ دووملا ىفاهدعب تاي و هس شاري نرخ انلاكز ىقناناريخةرش الاوليلو

 ىلءنيمّوملل ادس>وأ ةءم>نولتاةءاسغ اوراقع فو لاهل !نوكرشدالو باوت ءاح رنول اهل

 ماعد فم امص نوكرمش»

 ' ةدلولاودلولا امها لاش ةمالاو
 هناالادثالولاو نادإولا ا مسهعجو
 ءاي الاك امملغت رك ذلا تادإولا صحخ
 نا اومخالاو تاهمإلاةدارا عمةودخالات

 ىأوان أتنكس اع زنا نعواضاأ

 ءاسنلاو نادالولا ع

 ىلا دسم هناالاة زيدل ع درلاطلا

 بارعالا ىف ةدرس لا هدف اهياهأ

 لهالا ىلا هدا: سال ا
 ثناواوث نو :واوركحصأزب لدالاو

 ثينانزاوملل ب فوسوملاثينأتلال
 ىف نادإولا لرتشا امغاو زاحلهالا
 نال نيفاكم ريسغاولاك ناو ءاءدللا

 اماعرام_متوذؤي | اوناك نيكرمشملا
 اوناك نيغعضتسسانالوأ مان ال

 نم نيف عطس نم

 الازتتسا#
 منذلامه ,رثاغسص ءاعدب هيا ةجرل

 تدرووسنول مو: ىلءفاك اوبنذي
 ءاقستسالا ف وهجارخاب ةئسسلا

 نكىايلو كنندلن مانل لسءجاو

 الر انماعلووارصنواملوانل تنأ
 باس اها زل عموسعب وامل لاو

 هيلعهللا ىلص ىنلا نالههءاعد 7

 درس نب با هلعجتكمخفامل سو

 لورا هىلولا ناكف مهل اريمأ
 اودارأ ا« د.سأ نب ناةعريصذا!ناكو

 فيعضل معاي ناك سامعئن لاق

 نماهب زعأاوفاك ىتح ىوقلا ن٠
 اعيصشت نيئمؤملا .زااع- ممن ةملظلا

 ليبس يف نولت اهي ممم امهر ناب

 مها دعأو مه :رمصانو مماووهف هللا

 وهو هللاري-غ ليبسف نولستا ب
 الا مول ىلوالف ناطيشلاوتوغاطلا

 ”يثنهوأ هديك ناو تاطيشلا
 داسفىفىعسلا د.كلاوهفعسمأو
 ةدئافولا تالا ةسهح ىلع اولا
 ناك ناك نه هنا ملعي نأ تاك لادا

 ناىرتال' هلذلاو فعذلاراقوصوم
 غ1 سس سس سس هس سس سس سس سمس ساس سس سسسسس»

 مر ”ضرقناارناماذاف ةربابجلاو' لولملاامأ او رقغلاو لوادي اع ىفم حاب ةدماوتاك نادر هدالا هحبو ىل عىل ىلا مه در نيدااوريخل الهأ
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 نب نجرل ددعمهنم ل سو هملع هللا ىلص

 نئءةمادقودوسالا ندادقااو فوع
 || ليقنيذلا ىلارت لأ دها نع خدم نأ نا نعلبش انث لاقتشذ-وأ انث لاه الا انثص |

 ١ ومص د ولا فكلذنيبامالملقالا ناط ثلا ١ معبتال 9 7 ملازما 00 دبأ اوفكمهل

 || مهيلعبتكالف سابعن انعم انعدأ ىث لاقىع ىتث لاقنأ ىتث لاقدعسئبدج
 ! | اوعنصد نأةمالاهذ_هىلاعتو كرامتهللاىس منلاَتعلا انميلع تدتك مل هلوقىلا مم مقد رفاذا لاتقلا

 ! (ال.تفنواظتالو ىتنانلريح ةريشسالاو لملف اندلاع اًمملق) هلوقلب وأن ىف لوقلا و مهعبتص

 ١ | الوللا:ةلاانملع تنتكملاند راولاقنسذلا موا اءالؤهل د2 اب لقاندلا عاتم لق هوان ل> هلوقب ىبعل

 أ ىعب ريسخ ةرخ آلا ادتافاهمفام وةينافاهمال ل ملقا ممهكعتمت وان دلا فوك دعب رقلحأ قاانَت "رخآ

 ُ نمثتغصوام م:اكلا ىنعمو ريخةرخ الاوليقامغاوّادواباهوعنو ةدقايامالربج ةرحلا معنو

 : روجأ نمهنلا هكصةنب الو نعد التف نوملظت الو ثلا ذ لك قدعاط اهميسصصاعمبانتحاوهضئارف ءادأب

 || هلوقل, وان فلوقلا و انهههيداءانعىنغأامع ىضماعفليتغلا ىنعم انيسدقوالبتف مكلاعأ
 ١ افوكت امهي> هوان لح كلذ ىعن (ةديشمحو رف منك ولوتولا مك كردي اونوك-: اميأ)

 لالا نماو رهالو توملا نم اوعزال لوقي ةديشمح و رف مم نكح ولواوق وهف توملا وكلي

 !| لالساوو منك نأ كت ازابت :وملا تاةتوملاو لتقل نموك غن ا ىلعارذح كودعءاقل نع اوةعضتو

 فمنك ولو هلو ىنعم فل واتلال هأ فل: اوةع.ذملا نوصخلاب هنم م صتوأو تنك ثدح مكسفنأ

 انك كاع انئرص كاذيلاةنمرتا د ةنص<روصق هب ىبعن مهضعب لاقف ةدءشم حو رب

 ن ىلع * مب رزه ةنصة*ةروصق فلوق ةد.شم جو رف مانك ولو ةداّدق نءدمعس انت لاقديزي

 | | ناك لاقدهاحتنع لضفلاو اريثك انث لاقمامهولأ انث لاقل يعم« ا نيلمؤم ان: لاقلهس
 | | ٍنايلاب دجوف جي رقنارانانل س؛ةقااهريحالتااعفةن راجت دوف ريجأ اهل ناكوةأ سما هكلبق ناك نوف

 || ةئاعىتبتىت- توعالتي راحلاهذهناامأ لاق راجلاقةأرملا هذه تداوامل>رلا 1لاقفالجر
 || رعت نادعيهذهدي رآاناق«غن قريحالا لاقن لاقتوبكدعلاب اممومنوك, واهربج أ اهحوزتن و

 نمالحا ست تاق ىنمت 1 و تشفتأ ريف تل وع .وةيدصل !نطب قسذ لس دكو رفشد بح اهةثاع

 لاعذريثك لامهعمو لحاسلاك إذ مدق مهلا ءاشام لس> .رل ثبلو ىجيت هنلعتماقافرعلا ل-اوس

 || نمةاصاانهاه تلاعفاه- وزن[ ةء رقلاىفذ ار ما لجن مأ صا ىيدغب الحاسلا ىل* أ سة 1 سمال

 || تلقفاذك ىل لافرقوريثك لام هلل حر مد دق تلاّعف اهتتافا هم بنتا لاق جيتا هتك او سانلا لجأ

 || وهانيبفاعقوم« نم تءقوذاه>و زثذ لاق هت>و زتدارأ نا نك-او ءاغباا تك رب دة ىناتلاةفاذك هل

 || :ةايىردأافىنب أتنكدقواهنطب فق شلا هتروةب راجل كل: انا تلا.ةف ماب اهريحأ ذااهدنعأمون
 || امها ةدبقءديشوءارمعلاباجرباهل ىنبفلاةتوبكسنعلاباهخومن وكب ىللاد هنافلاقرثك وأ لق وأ
 || هتاف طق سف ؛ةكرف ىريغدسأ هلتةال ىاتقي اذه تلاعف فدسلا فت ويكستعاذا جرملا كلذ ىفام ول

 ْ هذه تازئفتنا_ةاهلحرتدوساف معلل اواهرغط نيد يي حن يك ع

 نيحلا انث لاقمساقلا [نثمح ةد.شمجوربفمتنكو لوتوملا مكردباوفوكست أ ةناالا

 ىعمنورخ ؟لاقو « ةديدمر وصقلاةةديشم جوري متنكوو ترحب! نعجاح ىتث لاق
 يدجأ انث لاقني_بللانيدج (مع كلذلاقنمرك ذ ءامعسل ا ىفاملامعاب روصق كلذ

 ىهوة ديمي وربي ماكو لوتوملا مكردياون وكتاب [ىدسلان ع طايسا انث لاقلضغم

 ,ديعسنب ن-رلادبع انث لاققعما انث لاقىثملا , م ى ةنيماندلاءام- قبب روصق

 ظ لوقي ديشم جور ممنك و لوتوملا مك كردياؤنو كساس أ هلوةف ع رلا نءرفعجولأ اريخأ لاق

 مهنمةرضبلا لهأ ضعي لاقفةد.ثملا ىنعمفتيب رعلا لهأ فلتخاوءامسلا فروصق ىفمتنك ولو
 1 1 1 ا ٠١ مراسم شلا 2011 اللا تاشا سقما تلا ل17

 اوناك صاقو لأ نيذعسو نود
 اريثكى ذأ نيكرسملا نسم نولي
 هيلعهنلاىلص هللا لوسرلنولوةد و
 لوعيفءالوهلاة5ىفانل نذئا ل-و

 سو ىلا ومنع 3 دبأ اوغك مهل

 ةش رملا ىلارحاه الق مهلامعب

 هش رك نيكرمشملا لاعب هيا مين سحأ و

 نبالاقىناثلا, بلع ق شو وهضعب

 امل حلاص ىبآ ةياور ىف سابع

 دهشتسا نم نيل ملا نمهلنادهتسا

 اولا نسذلا ن روةفانملا لاه دحأ مول

 نذل انناوداناك ولداهملا نع

 تازنذاولتةامو اونامام اندنع اولتق
 مهتيغر ناب لوالا لوقلل حج دقو
 نكعوناعالا ىل.!دالو] لادعلا ىف

 اوفاك اضيأأ نيقفانملات اب باح ا

 ناىلاداهملا ىف ةبغرلا نورها
 بادكأ خ-اواومحافلاتقلايا و سحأ
 نوشخاوناكممناي ىفاثلالوقلا
 اوناكو دذأوأ هللاةمّسكت سانلا

 ممهاوقب ىلا عت هلا ىلع نوضرتعي
 نوبحس اوناكو لاتعلاانملعتنةك
 ليقاذهلفةرخ“ لا ىلعابن دلا دا حلا

 هذ_هدلك وليلفابن دلا عاتم لق مهل

 بح ونيقف انملاتوعن نمر ومالا
 لتقلا نعةرغتلاو ةانملا بحناب

 ةيشلاب وعملاوهو عابطلا مزاوأنم
 فرفع ىتع ىلع لو ضارغعالاو
 لق هلوةوراكنالا ىلعال فيلكتلا
 نوهملرك ذا السلق ايندللا عاتم
 ىوقالار ةايحلا هده أ مهلق ىلع

 اهدعبامنال نيعفانملا ىلع« آلا ىل

 اواوقي ةنسح مهمصت ناو هلوقوهو
 البمسم اشف هليادنع نمهذه

 ناىل_عةلالد ةباالافوفالتخا

 ل( امدةمناك ةاك زو ةالصلا نام



 ة.ثكأ هلوقومملعلاتقلاة ينك ١ | تح + سس نامز قي رفدي تتقوأجافئأةاساغملا( | . ") ىنغماملف لماعلاوةيفرظاا نعدربوهود اجاغملل قب رفاذاىاذاوهثلا لبس لتقلاو
 لوعشملا ىلا ردصملا ةفاضانم هلا
 لاملاىل_عسمذلا قاكلا لو

 مثدشأ وأ هلوق نمه.يلعفطعاسمل
 رب دةتلافزي لا ىلعةيسشدن بص

 ْ لاق هناريغلوقلا كلذو< مهنمنورخ 1لاقو نع ,زملا هناففدغتتلاب ةدنشملاام او لاق هلي وطلا ةديشملا
 امهلص أد .ثملاود.اشملاةفوكللا لهأ ضعدلاقو صخ+ل اد.كلاودشلابل اومعملا شتت دما
 ةصذم معو ةغبص مبا. :هذهمهلو 5لم عجب ىف هبق لعل | وهسفنلددشدامنافهذمددشامناريغدحاو

 لل يشتلا اهمذددرب 311 وهصقأ !نالور .شمروم:هثمكلذكو لعفلا اهمذ ىرقب عسب امالددشف

 7 اعلق هتاعحا ا رك لاقت كوبا ونالاتَّماغو هلوقءنمو: لل. ثمحجو ربي ,ةكلذلو

 قمهددر راك وهمفدد رك لعل اتاك دختاولا كلذ رمح رف اذاف ف. فضلا كلذفز روع دوو ةعطق لعن

 هتزكك و هم .3 لعفلا ددرعل عطقمداح و3 هر .ئازغشملاة سلا ١ ومهدنعدي ل كنا راح هنم عدو

 تد ؛ ارمسهاو هر تاو ب هج الامور لتداول اللعغل اناكناوقردلاو عطغلاب

 ل-.ةاذهلواولافو وهلا ف ىرذقلاددرت هفدد رييالمب ذل! نالاحع ذمهيق نوزيدعال احويذماشدك

 د._ُثمرصة لاعب نأرمدةلاىزئاجاولاةوح وبذم شك هاوت ةلزنع لل_ءفد>اوهنالدم مرصق

 لب وان ىفلوقلا ُِه د رك دال حوبذمش رك ىفئاذز وحالودسشنتلاو هيقءانملاددرتل دندشتلاب

 ىدمعب / كر تاوهللادنع نمهذهاواو هن: ةذسد مهمصت ”تاو) هلوق

 ةمينغاوبيصدو خذورغطوءاخرم لني ناوهللادنعنمهذهاولو ب ةنس> مهند: ناوهؤانث لح هلوشب
 شيع نمةدش مهلنت ناو لوةد ةئيس وهصتناوهرب دعت نموهنلا لبق نم نعي هللادنعن ءهذهاولوةب

 هللا !نمرم اذهااو ريبدتلا كيئطخع كلدنعنماذهدمخاب كلاولوعن ملأو جارحو ود عن 2. ةعرهو

 له لاق كلذ ىفانلتاموحن دكيديأاون ٍخ مهل لق نيذااىلارت م1 يبول نقلا نحب ا ىلا

 ناودعسن نجرلادبع اذث لاققدسا انت لاف ىنذملا ْه ود كلذلافق نمرك ذ ليواتلا

 نمهذهاولوةب ةنسح عهص”ناوهلوةىفةءلاعلا لأن ععسب رلانعرفعجولأ انث الاقرغعج لأ
 لاق مسالا 2 2 ءارضلاوءارسلاف هذهلاق كدنعنمةذهاولو هد هي ا

 لاق سنوب 0 ه2 هلثمةيلاعلا لأ نع عسب رلا نءرشعح يا انعام ىت لاقنيسحلا اذث
 لمس مب ع صن :ناوهتنادنع سءهذهاولوةبةنس> مهصتناوهلو 5ىفدب رنا لاقلاق بهو نياانرمأ

 كرا ناشف تارب تاب 5 :نهنالافالوسر سانلل كانلسرأوغلنىتحآر قف كلدنع. نمهذهاواوش

 اولوعي ةكيس مص: ناوغ اىجحأ رقفاع_جاورغناوأتايثاو رقنافرذحاوذخاو :«1نيذلاابيأ اأرقف

 قلوقلا ُُق رظنلاالو ريبوتلا ند هس 1 رظنلاءاسأو ريبدآلاءاسأ مالسلا هيلعدجتدنعن مهد

 نياناعل اءالؤها دمت اب لق هّنناد:ءنم لك لق هلوقب هوا ذث لح ىبعت (هنبادنع نم لكلق) هلوذ ل وأن

 نودوىودهتلادنعءنمكلذ لك لدنعن .هذهتئيس مهنباصأ اذا وهنلادنع نمدزهةنس> يهتءاصأ اذا

 ةمشح لال نيهشم ساناان اوم

 لهأةيشحخ نمش دش وأ هللا
 ةناض“ا 2 ا ل“ .ةول ةهلبأ
 الو رد اىلعهقلاة شحن بصت 3

 صن ان ةس حنش لوهب نأ نكع

 لعجت نأأالا مهللاردصملا ةدارا ىلع
 دح ل ثمة هش تاذوة يش اخ شا
 ةمشدل لم. ىنعملا نوكمف دج

 ةم شخ نمي شحن دش آةيشحتو أ هللا
 ل<نوكت نأز وي اذه ىلعوهللا
 هللاة مشن ىلعافطء ارو رحدشأ
 إ ةيشدخد شاة ل ًاهللاتسش ىأ

 ' نيهذل فا تلدلو أ ةملكواهح
 لا ورغلا مالع ىلسع كلذ ناف

 لك نادارملاوأو اولا يعم اهنكلو
 ىلابس ةلابامهدحآ ناف نيذوحخ
 وأص هن نوحح , نأ امارخ ألا

 ناةد الا ىفنيمق ديزأوأ ايواسم |
 نمصقةناب سدا سانلا نموهخ وح

 توك تأ اما قينقهللا نممهفودخا
 هنوك] >ونالاذهفدب زاوأاب واسم

 وو هلو هسفاك اشىلا عت
 ىلع نيمسةلا ذه فما مالاءاقبا
 هانلسراف هلوةريظن اذهونيبطانملا
 نا ىب-عب نودي زيوآ ف لأ ةثامىلا

 اولاقو مالكلااذهلوب مهارب نم
 انرخأ الولاة انملع ثدتك ملانب ر

 ىةب الاتناك ناسي رق لحأىلا
 اضارتعاالكلذاولاف امغامهفنينمؤملا

 اموت ,وملا نماعزح نك وهنلا ىلع
 فكسلا ةدم ىفةدازتساو ةاعلل
 اد 7 [تفولاااهجساو
 قداصاف سب رق لأ ىلا ىتوخأ

 الها: رح ”؟الوأ ىن همي وءدول وس .رلا معز ىلءءانب كالذا ولاقمهف مهياعلاتقلاةيتكسل نب ركسضماولاك م |كشالفنيقفانملا م الكن مناك ناو

 لاق ىثملا م دعاك ةعزولاولتّةلاهدنعنمورغظلاو رمءذل هنموةدسشلاو ءاخرلا٠دنع نم ىريغ

 انريخأ لاق سون * م دج تئاصملاو عنلاهادنعنملك لق :داتقنعرمعمنعفازرلادبع انث

 ديع انث لاقىأملا "مص ةعزولاو زمءالاهتادنء نملك هلوةىفد ٌرئءالاقلاةبهونء ا

 هنلاد_:عنم لكل ة هلو3 سابع! نع ةطط ىبأ نب ىلءنعملاصنبةد واعم ىنث لاقحلاصئ هللا
 م مناف ةنسسملا ام هللا دنع نمةثيسل اوةنس سلا لوب ام. دس نوه, نوداكتالموةلاءالؤهلاف
 نوهمْغي نوداكب ال مولا اوهلا5) هلوق لب وأب فلولا ُي ام لالتافةشسلاامأو ك ىلع

 ولوقيةنسحمهص:نانذلاموقلاءالوه ناشافموقلاءالوهلا ف هلوةبهؤانث لحىبعي (اشثيدح

 توداك اللو#: امد 0 نوداكال لدنع: نءهذهاول وكب هم ةردس ويهمصت :تاوهنلادخءن همهده

 0 وأ ةدشو ار ضو أر مشو رب نمو ماصأ ام لك نان ٠ هب مهرب امةعيعح نوأ عب

 هللانم مالعا اذ هوهتئيشعالا معنو ءاخر لاذ الوءرب دقشنالا ةئيسادحسيص. الوهريغ كلذ ىلع

 كيباصأام) هلوةلب وان فلوقلا كه ريغ مما كلعالمد .:اهلكءا .الا حاتم نآهدايع
00 



 رفاك-ال ناذ قانا لب سانلا لكلالريشةرش <ةلاويلقايندلاعاتم ل وق لعل ازأ زاد )٠١4( ةهشلالاز امانا تو حال
 5511111101000 اةاهااا0ة02ا112ل222222222-2ر2ببربربرررنذخا0ا6ا6االاا ا ا اممم ذز 2 ١17ا|

 نمؤالا اوهاوانارين كلان قساغلاو

 انندلا مم بوهيلع هللا ىلصلاقانه

 امآورذاكسلا ةنحو نمؤملا نس
 هللقاندلاسننالفورش الا ا

 ايندلا سنو ةريشك ةوخ الا منو

 معنوةدب وم ةرخ الا منو ةعطقنم

 هرخ آلا منو راذةالابةب وشمانتدلا

 انندلا معنو رادكالا نع ةبفاص

 ةرخ“ ألا مع واسم عتملا ةكوكشم

 قب رغااتكيرتاهنمعافتنالاةنقي
 امي توملا مهكردي ماب نينئاملتا

 ة عذ مع توص>ىاوناكو لو اوناك

 00 اهلمتزشرسلل

 اهتساحت رهط" 1 اذاةأرملاتحرعت

 توما نم مول صالخ الهنا ضرغلاو

 ةداعسإ] ععتسمدومداوجل او

 توملا نمديالتاك اذاو ةيدنالا

 لاقل وأ ه>ولا اذ هىلعهءوقوف

 نم ةءولمب ة#تب دملاتناكن ورسغملا

 هنلاىبسهلوسرلامدةمتقو منا

 د ءوهيلا دائع :رهطالف م سوه لع

 ىلا_عتهللا كيسمأ نيةفانملا ىاغنو

 هنداعت حك لاسمالا ضعب منع
 رقفانلسر ا امولاق مالا ع جىف

 ءاسايلاراهلهأ انذ أ الا ىن نم

 دوهللات اق ازهدنعف ءارضلاو

 نمامّوش .ظعأ انب ارامنوقفانملاو
 تاءوانراُم تدقعن ل->رلا اذه

 نتاوىلا_عت هل

 خرا ملا نعيتنسح مسن

 وعد مدق ل نمانراعسأ ١

 اولا مالا عاطقناو بدجلا ع

 هلو 3ك ادهو د« مؤش نمادبه

 هذهانلاولاه ةنسحلا مهتءاحاذأت

 نمو ىءوعاورعطي ةثيس مههصت ناو
 ىلعرصالا ةئسالا موقلاقوهعم
 لتقلا:ئسلاوةم.ئغلاوءادعالا
 | انندلا ف هياعقتن مناك نافة:بحوهذ هب عقتتبام لكو اغلا مو ىف ح دقي السب س !!صوصخ د 2 الها فو ء ره د .٠ 8 ع 4 1 ٠ ك0 .٠ : 3 ا 35 ع ص . 1

 ' هللا نذةذس> نمت اصأام هلوشب هوان لح ىنعب (ُكلسغن نفةئدس نم كد اصأ امو هللا نأ ةنسد ن 7

 ُكلعهّننا لضفن ؛ ةمالسوة رفاعوةمعنوءاخر نم دأب كلبيص» امل غن نف ةئدس نم اصأامو

 هن نمكيباصأ امو ىنعي كب سن نك: ءدس نم كل .اصآامو هاوفامأو كسل هنمانا حا كيءلعهي لضغتي

 نوبل ام هصاك كيس هتيستك اهنا هتيحوتسا بند ىتعب كيسفت ند هوركمو ىذأوةعْسمو

 اموهّنلانفةذ_س>- نمكباصأامىدسلانع طابسا انث لاقل ضفملان. دجأ انث لاقنيسلا

 ديزي انث لاقذاعمزب رشد اندع كسنذنملوة بفك سفن سامأ كسغن نفةئلس نم 0 ا

 نءاانةي وقع سفن ند ءدس مك اصاموهللا ن4 ةنس> نمكءاص امةدانق نعدنعس انث لاق

 ةرثعالودوع سدح الدر تسي لزرع ناك را طقبا لسد ين نات جارك ذو لاق كبدي مذآ

 ىنث لاههتبادمع انث لاق ىنألا ٠

 ند ةءدس نمكداصأ امو هللا ند "نسح نمكداصأ ام هلوق سابع ان ءةحلط ىلأ نب ىلع نعي واعم

 مص ا ؟هنعهليأ اوةعبامو تنذنالا قرع جالتحاالو ملك

 ربخأ هواه ماا دتشيلاو عقلا وتسيتغلا مهباصأ امو رد 8- ءاعدللا جفامتنس+ل الو اوت: كا سفن

 انريخسأ لاق فاررلا دبع ا لاق قدا مث لاوىثملا سر هتنعابر تركو ههحو ف جس نأ

 لك لاق ع نذل كلسسغن نذ ةئس نم كباص امو هنا أ 000 0
 ناودعس نب نجرلا دبع انث لاق قدعا انث لاه ىئاملا ٠

 كياصأ انوه انفتةس>- نمكباصأ ام كود ةملاعلا لآ نعم. -.رأ نع :رغعدول أ انث الاف رد

 ىن لاق نيسجلا ثا لاق ءاقلا شاص 11 وامل نم

 ىس لاقنيسملا ا لاثم اعلا اي دص 0 ع درلا نعرفع- نأ ن عجاقت

 نياانربخأ لاق سنو ٠ رص كي.ضذي هب ومع كلسقن نك ةيس ع نمكباصأ امو رحْبانع ءماح

 1 كنتي كاست نأ ةئس ننمكئاص اموهللا نفةنس> ن منن .اصأام هوة قدي رب الاف لاق بهو

 عمير وذ .. عسب ا دع نموه ل اذه ىفا تلت اهانممت ةلصأ دق ةييصم عك 000
 ةلادس ع نمكداصأ امو هلوذ ىف حلاص نأ ن عدلا نب لب ,عممل نعن امس 1:5 لاه سنو) 0

 نءنابغس نعى انث لاقراش بدم شدع عاب ردت او كندي 0
 كيس نك ة دس نمد اصأ اموهللا نفةنس> نمد اصآامهل ودى حلاصىب ١ 1نعدلاىأ نب لمععما

 ليعم+اهينثدح لافرشب نب دجتانث لاف قورسملا ن<رلادبعنب ىسوم منع كيلعابتردق ىذلاانأو
 كباصأ ام هلوةفنملوةنده>وامو لئاق لاق نافرغعحوبأ لاق 5 أ *« اص لأ نءدااخ نأ نب

 نمنالنمتادندأ ةرصبلا ىو ضعب لاذ رعلا لهآ كلذ ف فلتدنا لق ةئدس نموةنسح نم
 ىو ضعب لاقو نم ةلزمءامزالءاغلاب ريس لون دو لاق دس نم ىنءاحام لثم ىنذلا عمن سكت
 ءازح تناكاذا نم عم لحن دن | ذكو ءازحافرحام حال ازيا فنا ىلع ل دناكأم ممنمتاحندأ ةفوكلا
 عماهولشدأ اذاولاقهمركتفد> نم كرز نالوعت أك همرك-:فدحأ نم لرزءامبرعلالوةتف

 5 اراهتفذ>اذا امالفذت لامهعمتاخداذا اواولاق ازحام مئاامهعماهل وحد لعمل نموام

 كباصأ هلو: عفر ن متفذح ولف كباصأ هلوشب عفرتنس> نمكباصأ ام هلوق امنا نال ذونيئيشاعفار
 عفر :رب الل عفن وأ لءفىلءوهىذلا لعل نالكلذل نفذ حز ع لذ ةئس كك يص:ناهانعمنالةشسلا

 الو رختواهعم لدن نم تاق تااماق مسا عضوم ف ى ىهوت افصلأب هم ا

 ىلوّعلا َُق اهفرهظي اليارعالانالامعمتاحخ دوب ا رعالا اهف نيم فب درعت اهالى عم :
 سانلل كاءاسرأوهؤانث لح هلوقب ىنعب ا ا كانلسرآو) هوقلي وأن
 ريسغ ل ءلع سلو ةلاسر نمي كانلسرأ امه اد قالا نيد وا تبالوسر لعاب كلانلع-ا.ءاالوسر

 ا ساب 11 وفاودرداو مه :الف هيتلسر ًاماوأ. ةناهتاسر ؟نمىلا ةلاسرلاءادأو غ١ عالملا

 مياعو
ْ 

 "ىلا ب



 هتلاسر نمهغالس كتم امك الد فك .لعادهاشهرك ذىلاعت هلابك بس-لوةياد.هشمهجلعو
 وهوه رمأو لمآ هيلع قال هناف مهلا هيتلسرأ ام كنممهلوبقىف«لاتلسرأ نىلعوهيحوو ||

 ( هن ءاسأب ءىج بملاو هنأ بدحأب ع نما مجاز رسثو ريخ نماوأ عام مب زاحتو ' كلدعوام كغالس كد راح ٍْ

 طق فحم علم 2 امراة ىو نموهنلاعاط ادقفلو برلا عا :نمد) هلوق لب واناىف لولا ف :

 ّ ذم عطب نم مهلهرك ذىلا عث هللا لوب لسوهيلعهللا ىلصدميت هيدنىفهقاشملا هلا نءراذعااذهو |
 َُئىد هرمنا سايامعب هلاخ 2 اوعيطأ و هلوق اوعمساف هابامستءاطب ىنءاط دفا د سانل ا اهمأ

 لضفتس نأدب رئانلثمرم يد#تاعا مدان اوةءالفىهن نك َّى نم ذعر اهناموك صاب ىرحأ نذ

 ىنعب اظيغح مباع كس 10 رعاهد# اب كة عاط ن نءىوت نموهسنلؤانث لج لاف مئاذلع (

 اهلع هلو مهلا عالنيظتااعيو ؟ومبهملا ل رام مها تحن هلأ رااعغا لبا ساحاول معن أمل اطذاح ||

 بهو نءاانربخأ لاق سنون "سدح داهم ا, صو تأ لبقرك ذا.هفةي الا هذهتارنو نيا
 غالبلاالا كبل ءنالاق هثءباملو اذهلاقاظيغح ميملع كاما فسار أود نعد رزاتلاسلاف

 نولوع د) هلوقلد ف قلوقلا ف اوس ىئ> مجاعة ظلغلاو مهداه ارا ذه دعب ءاس م لاق

 لح كلذ ىبعي (نو"“ مدد أمس كم هنناول وة: ىذلا ريغم ممتعئاط ثدب لدن ءنماوز رباذاق ةعاط

 ١ اوشمتلاقلا يعل املم منا مهنعهللارع_نأ نيذلا قبب رغلا ىتعي ةعاط نولوقي و هلوشبب هؤانث |

 تال ةعاط ةلرخ] ! سه أب مهر اذا لو هيلعهنلا ىلص هنلا ىنل نولوقب م ه7 ًاوأهللاة.شكت سانلا

 ةفئاط تيدا , "كرم ع نما اوح - حاذاقلوةب كدنعنماوز ررباذاوه: 7 وهنأ مان وف ةعاطا م

 دقفالمل لس عل علكو مهل لو ا ”ىذلاالبل وهنمةعاج ريغه وانت لح كلذ. ىتع لوقت ىذااريغمبنم

 مامهنةديسعل اوقهنموالد ومع وةولاوهوودعلاثبب كلذنمو تن ||

 ركنمئشب فولأ اونكو * اوددبام ضرأ لذ ىوثأ
 ركل حل. علا كني *« لهذ رذنم هيلا عكشيال

 ىلكعلاب ون نب رغلا لوقء:موهءلعاومزعوالما ومرت امىالعلا اوتيبام ضرأ لذ هلوشب نعد

 م.هافةمالملا سدت < ىلبل ىناذعتا تبه
 ىفالل كلو نم نو ريغبامسةك, هللاوءؤانث لح كلذ ىنعب ن 212 هلباوهؤانث ل<هللا لو هب
 كلذلاتنمرك ذ ليواتلا ل_هألاق كلذ ىانلق ىذلا وكنب وهتظغ اهتكلتىبلا مهلاعأ بتك
 نيادزرادا 6 نولوعب وهوقةداتقع نءعدرعس 8 لاقدي رب ع لاق ,ذاعمزب رشد ئيرص

7 

 قى سابع نان عدم ركع نعشالاهب عفان انك لاهدلا نبه سول انت لاف غي ربنب هللاد_ عننا

 ناد انيص مسو«.لعهنلا لص ىنلالافامْث اوأريشلاف لوقت ىذلاريغ هنت غئاط تيب وق

 21 ماو رباذاقةءاط نولوقني وىدسأان ع طايسا 3 لاق لضغمنيدجأ ىت لاه ني لا

 نيسان يدجت انش دع مسو :ءلعهتلا ىلص ىنلا لافامكئاوأ ًاريغلاف لون ىذلاريغم منمةغئاط تيب
 تدب ل عل زرءاذاوةعاط نولودي وىدسلان ءطامسأ ان لاق لضفملا نب رج يل لاو

 رج مس وهيلعهللا ىلس هللا ىندوعامنو ريغ, لاقوة عادوا ثني كلدنع

 ىنلا او ردح اذان روأ ع ما حل نذلان روعفانملاءال !وهلاق نو“ 0 امستك هلبأ اولود )وعد :ىذلاربغ مهم ةغتاط

 ىلصى !!لوق.ام مهتم الط ريغ لدن ءنماوح وان انت ولا سماي مهما مس وهيل عهليا ىلص

 قى لاف نبا 55 لاق م٠ ءاملا انيثص نولوةءاملو#» نو: سام مكن, ,.هللاو لهو هيلع هيا

 مهمة هت اط تدب كلدنعن و اور وهلوق سامع نب !لاق لاق ب رح نب ع نععام

 ىلأ بث ناد مب ص مس وهيل هنا سمنت لوح رلافامنوريغي لافلو اوهن ىذلاريغ

 0 كدنعن هاورربا ذافةعاط تولوةد و هلو ءة سامع أن عيد ع ا 5 ىلا لاقى ع يأ لاه

 ايي

 ( سماخ ب (ريج تار - ١غ )

 مرحالب تائيسلا عن ةئئسلاو تان سحلا ١) . ه) مت ةنسلاةعاطوهف ةرخ الا ىفهبا 7-0 ناك ناواهل اثمأوةهدغلاو ؛ لئاوهف "1 1

 نملك لق هلوقب ىلاعت هنلاموماحأ

 تاتكمملا عبج والف.كو .للادنع

 تاغصلاو تاوذلاو لاعفالا نم

 - تاذلاب ب> اولا ىلا اهدانئسا ن . مديال

 لا ةلاقو مهلاح ن رم بممت اذهاو

 توهعفد نوداكمال موقلا ءالؤه

 هّقفعلا ب راقم م.معىنفاش لدح

 هغلاو هّقغلا نعالضف مهغلاو

 انلةدعت. الاهزه لب ةلزكعملا تلاق

 فرقملاو مهغلالوصح ناكول هنال
 اذهل قبب ملىلا عتهنلا قلب

 كاع ةيإل د2 0
 لاسالىلا عت هنان اولا اواهقلحلام

 معلاية ض راعملا شم أو لعفب اع
 ثيدحلا اضدأ هلزتعملاتلاقوىاذلاو
 هيدارملا ول وعم ىيعت لسعف

 مضاوم اهذهىفةر وك ذملات ان الا

 اثد# نأ ارقاانوكه م مزق

 هنااورك ذامماست دهب باوحلاو

 اماتارامعلا تودحى عارئال

 رع هلو ىسغنلا مالكا ىف عازنلا

 نك ةنس> نم كدءاصأام لد اق نم

 هران ةئيسلا اجلا ىلعوبأ لاق هلا
 ىلع ع قت ةران وةنحلاوتملبلا ىلع قت
 فاض 5 هنامةمصعملا و 5

 ىلوالاة. الا ىف م سغن ىلا لا

 اهفاضوهنلادنع نملك لد هلودد

 امو هلوقب دسعلا ىلا, الاءذهىف

 نماماعاباطدة ناسن اايىأ كباصأ

 قؤوتا 5 نمهدالف كفن نذ دس

 ناب الا لاذ امو ضقانتلا ةلازاو

 ىععازهه رةيلملا ىعع اذه لعك

 هسا نيد لصعذاعاولاه ةيصعملا

 فاضاف هن "ال ل او

 هسسفن ىلا ةعاطلا ىه ىلا ةؤسملا

 لعف نماهجلكنا ّ ةسأ|نود

 ىللد:ا ا ةءسحلا نالاندنع دنعأا

 هسفاطا وهما لع سس دءلالا

 |ملعف هنايال قاسعت هنباىلااهتداضا مداالفةئيسلا امأو ه.لااشداضا تمصذ



 . الطفتهلانؤناسحاوتمعنمىأةنسح نمكباص ام فاشكلافلاقو (107) هيف بغرهنابالو اه. سمأ هنابالو اهدارأ هليالو
 امو اناحتماوان ا:ماوانا داو هنم
 ةيدصموةءأب نمى أنس نمكباصأ

 اعاهق بسلا النت

 ةشئاع نعئورأم لا دب تدست يك

 بص الو بصومبيصن لم نءام
 ىتحواهك اند ةكصوشلا ىت-

 وةعبامو تنذنالا هلعت عسش عاطقنا

 1 ةرعاشالا تلاقوه:مرثك هنيا

 ضرف ىنعم ىايةثيلاوة نسا نم
 ءاهتنابوحول ىلاعت هللا نم اهناف

 نظيدق هذكلهملاث داو عج عديج
 ة-فاضانا نيس رهاتلا ل

 نع جو رخىلاعت هلياىلاةئيسلا
 لكنا ة, الافنيبف بدالا نوناق
 ىح ةالس نمناسالا بصنام
 نافحئابقلا مب و-هىذلارغكدلا

 هفهحول اوىلاعت هللا قءاختب كلذ
 ىلعاماهف#بنا مالكلاردعب نأ

 نمامش نادنغل راكنالا لبس
 تاسنالا اةناشمتسنلات اثنسلا

 هدب ؤدو هتئيمو هئاضقباهلك لد

 حب رم كي سغن نذ يرق هنا ىو ربام
 ةرهاط هلالدل دامو ماهغتسالا

 تاب الاهذ_دنمدارملاّن أ ىلسع

 ىل_هنهللاىلارومالا عج دانسا
 الوسر سانلل السرو كلذد عب هلوق
 ميلبتلاَو ةلاسرلاالا كل سيل ىأ
 هللاب قكود .رمصقامو كلذ تلعفدقو

 ”لريصةن مدعو كلدج ىلعاديهش
 اماو ىجولا عب دو هلاسرلا ءادآىف

 ىلا لب كلا سيلف ةبادهلا ليصحت

 الوسرهلوق ىفاعملاءالعلاقدثلا
 كننوك لاحىأ فاكلانسملاح
 قاع:مالالو رةةدسانللولا راد

 ىلع اف سانل اىلا ليقالاو كانلسراب
 الف سانال الوسر كلانل-رأو مظنلا

 وه صاح نه مدق:ءالدب

 نارام سال هلوةىفماللافةمدغملا هذه دعت دعب راقاطمد ادعا_مالاؤرعوأ ةم مح 3 ب ىلع: بيغنو مدعتما]

 هلوسر وهتلابانما مس .وهملعهللا لص هلنال اوسرد:عنول وع سان مه ول اوعن ىذلا ريغ من مه غئاط

 هدنءاولافامريغىلاا وغلا ل دوهءلعمنبا ىلصهنلال اوسردنع ساو زرباذاو مهلاومأ دم حامد ىلعاونمامل

 تئطص ل سوه ءاعدنلا لص ىنلالاقام نو ريغب لو لوقت ىذلاريغ مهنمتةئاط تيب 5 0

 فلوق يفلان لا نا_ماسنب .دريعانربخ أ لوقي , ذاعماي أ تعمم لاق جب رغلا نب نم. للان

 هسءاعلدىذلا 2 اوركملاب هناودعاط ةرام ١ ًاوقاغنلال_هأ هل ود ”ىدااريغمبنمةغئاطت تسب هأ ف وق

 جتفلاواهتكرحت تيب نم ءاتلاناف ةفئاط ثدد هوقامأو ةعاط لم وهولوّعلا نمرهاظلا

 اهتديت اهنكس فا ادا ءارق مس و لو ال ءارةلارئاسو قارعلاوةد دملاءارقةسماع
 ءاتلا ىنعأ ا منالماغدالا رت كلذ ىف ةءارسقلا ع نءمباوصااورةع-وبأ لاف ب رخلا ىفاهتب راقلءاطلا ىف

 ىرخالاةغللاويرعلا دنع نيتغللا مدفأ ماغدالا لت ناك ثالذك ناك اذا اونيغلت نيؤرح نمءاطلاو

 كو ىقكوهللا ىلءلكوثو هم ءضرع 9 هل أود لد وانت فلوقلا ُُق ةيكعت كلذيف ماءدالا ىتعأ ةرئاح

 نولوع. نذلا قفا اءالؤد ع نع دج اي ضرعاف مسوديلعهشاىلصدمحل »انت لحلو (اليكومللاب

 ا ا را 0 ًااهفاو هلاخ ٌلد:ءنماوز َر رباذاقةعاط ؛ | أ مه سمان اعف كل

 ضوفو لوشن هللا 1 تا لكوو مينماسقتنم مهل ضراولالضلا نممءلع مهارو مهلحنو

 هللا, كل مسحو ى هللا , لافكولوةدالم كو هللا, قكوهانااهلوو كرومأ ف هنو هوهللاىا ها

 نثارغلانو ردت الفأ) هل وة لد وان ىفلوقلا ضار ارصابوو :ءاعفادواهلاملوو لص اباعفىالمكو

 نارعلانو ردت الفأ هلوقب هوان لد ىبعب (ارب ريثك انهالت: اهرفاودحواهنلارع_ةدنع نمناكو لو

 لأ عابت ا فم, اعهللاةحاواعبهننا راند عابمهل لوقت ىذلاريغنوتم ؛ءلاردتالفأ

 اًضعيهضعب دس أن رولا ملفا فال:ثاوهيناعمناست الوهم ردنع نملد درخملا نء هيوبجتدت ”؟ىذإاّن و

 2 د تل الربا ربي ءدنعن مناك ولك لذ ناف ق.قدلا, ضءعبلهضعب ةداهشوق» دصتلاب

 نعديعس اثث لاقدب زب اذ لاقذاعمنب رمشب اني اصاك ضع داسف ع نع هضعب نارأو هيناعم

 هنااا اريثك افالتحنا «بفاودجواهّنلاري-ةدنءنمناكو لونآرقلانو ردتيالذأ هو ةةداّتق

 لاق هون ا انريخ لاق سزول مدع فادح سانلال و: ناو لد اي همق س دل ق-وهوفلتخال

 نموها اف ممأنم سانلا لو اماضع م عن ضقت الواضعب هضعيبذك الن ارةلانادب رز ١لاق

 نمؤملا ىلع قف .لافاريثك افالثاهبفاودحو) هتلاريغدنعنمناكولوأ ر قو عهتلاهجو مهاو فعريَصَعَت

 لوش تأهف رعبا اره 0 سعب رصد الوهبادملاب نمؤ» و هتلادنع نملك لوشي نأ

 هّنلانمءاجام ةقيقك نمؤد نأ ىغيني هضقند والوق لهي لىلاعت هانا فرعي وقحمهننالاق ىذا
 نوربد" الفأ هلوث "لاصضلان عريب وح انيس لاقديز اذ لاق بلاط ىنأ نبى بحي ٠ مرص

 قؤللاو 1نمالا نمرع أمه اجاذاو) هلوذ لد وان فلوقلا قا هيف :رظنلا نو ريدتي لاقنآر هلا

 ةغئاطلاهذهءاءاذاو هيا اوعاذأ فودتاوأ ن 2 نم سع امهءاحاذاو رش لاننا ند ( هباو ءاذأ

 نممهءاجاذاو هلوق ىف مملاوءاهلاف ع نمالا نمرمأ لسو هيلعهلل ا ىبصهنلالوسر لون ىذلاريغةثيمملا

 نماونمأ دق مناي 5 7 ال رس نءرب+ مهءاجاذاو هؤاذث لحلو ةتيبملاة ع اطلارك ْذ

 لو هيا ارعاذأ ممم مهودع ةباصأب وهود ع َن .مهفوذتو أ لوقي فوم اوأ مهام نبغب مهودع

 هلع هلاك طهننالوسرألا 00000 3س باعدت سفت الوش لب .5 سانلاىف ه هوث وهوسفأ

 مهءاءىذلا ف وخناوأ ن :رمالا نم الان أو ءاذأ لد وانتوصالارك ذنمهناوعاذأ هلو5قءاهلاو و ملسو

 دو.سالا ىف د أ لوةهن :مو تا ا

 بوث تدقواران ”٠ انلعن د هن اك ىت- سانلاىف هي اذأ

 ديزب ا لاقذاعم نب رسشب انثص كلذ لاه نمرك ذ 3 وأتلا لد لاق كلذىف انلدىذلا اواو

5 



 ضاصتدا مز ةدارفالا نمش عم مح ) ٠ ىح زالت دوهعملاناللطايلوالاو كارغتساللو أ سئعألو اس راخلادهعلل توك

 لوشب هيا اوءاذآ ف و1لاوأ ن ٠.مالا . نءصأم_هءاحاذاو هلو ةهدانق ٠ نءديعس انث لاق 0 ررنا

 ىدسلاو ع طارسأ ا اللا 1 000 انثدع 1 2

 لاق ىل 0 رص 0 ىدشا ماب اوعذأ يمنا

 هياوعاذ نو1لاوأ نمالا ع ندين مسحب اذار هوك ساما عدس ع نءعبفأ ىف لاقى ع َىب

 اذا او خ رحنبا نعام ى لاق ني محلا اند لاف مسالا 0 ل

 مات ا ىناذه لاف هيا 1 فرو لاو ب رسأ محام

 مرح ا را ءاذأ هلوق سابعنبا لاق جرح نبا لاقمهرب نأ ىذا وهلسو

 اماموق هناوعاذأ نيذلاولاقهورسشن لاق هباو ءاذآ هلوقىفدي ززن الاقلاق بهونب اانرمخأ لاق سوت

 هوشف أ, لوقي ذاعمابأ 00 تما تنص 0 0

 نيم اومه ل 0 ل> ىجعل ( م هنوطبنت ا نسزلالسل

 نءمهءاحامأوعاذب ؛ مفاو :كسوو اع ا ىاو تعي مهم ىلوأ ىلاو لسو هماع هللا ىلص هنن لوس رىلا
 تادعب كلذ نةريخلا نولوقي نيذلام» مهرس ووذو ا وتاسمتا لس تاو سونا ىعرلا

 هنوطبنتس نيذلا هلبعلالط اي ناك ناهولطب» , وأاص ناك ناهوصحوعبق هلواعب وأ همدح مهدنع تادث

 مالا وأ ىعب مهنم هنوجرذ دم دسد ؛ وهنع نوثح نيزلا هبمهءامىذلاريخلا كلذةقيع-لعللوقب مهم

 لكححوءطشسدن مىهالإ لوأ نمكلذ عل لوق, سالاىوأر 3 مهتمه: ىمملاوءاهلاو

 تطينتم الاد ؛ طماتسم هلوهف بوله لاف راعمن ءوأ تورعلاراصب اة ا تب رع سم

 رعاشا!لوقهنموضرالان مطمتتسملاءاملا طل اواهطمن ًااهتطءنواهءامت-رخت-ااذاةمكرلا

 بوطق ناو ماا نأ طبن هل #ئ هودعلاتيامهارقس رق

 مس ريش كلذلاو نمرك ذ لب وأتلا لهأ لاق كلذ انلتىذلاوعب و طينقسالاءاملا طبخلاب ىتعد

 0 هودرولو ىد_سلانع طابسا انث لاتلضفم نيدجأ انث لاو زيسملانيدمت

 ماكي ىح مهسمأ ىو أ ىلاولسو هيلع هللا ىل «ىبنلاىلا ث ث.دهااودرواو“ ا مالاىوأ

 نا رمش يمص رامثالا نعنورةنب نيذلا مهور ابحالا نع ى-عل هنوطيماس: نيذإا هأعل هب وه

 ىلا لوةد مسهنمرمالاىلوأ ىلاولوسرلاىلاهودر ولوةداتق نعديعس انث لاقدن زن انث لاه ذاعم

 انث لاق ماعلا اي دص كلذو همي وهن -نوصصقن نب نيذإاهلعلو مم هنواعبنت سي نيا لعل منال

 ىلوأ ىلاوم_هربخي ىزلا اود نوك ىت>لوسرلا 3 هودر ولد ب رحنب نع جام ى لاف نيسحلا

 ىلأنعامح ىتث لاقنيسحلا انث لاقماعلا امثاع لقعلاوز.دلا ىف ءّقفلاوسبمىمالا

 هنوط,نةسن نذل هلعل هس مىمالا ىلوأ ىلاو لوسرلاىلاهودرولو ةملاعلا ىلأ نع - عب رلانعرشعد

 دهاجت نعش انريسخأ لاق سي ردانبا انث لاقس ركولأ أذن دط هنوسسف هنوعمشل منم

 3 انت لاقورعئبدجم ٠ 72 هنوس ست ومنع نولأ س نيذلا لاقم مم هنولعبنت ب نيذلا هلل

 م دو مدا بل اودناق هنوطم:: سن هلوق دداحت نع عت يأن با نعى سع نع مضأع

 لقعيكونإ ايده د[ هلثمدهاحت نع من نأ نبا ن ءلمش انث لاهدغب .ذولأ انث لاق ىبثملا

 لع ص 2 و1 لير طب نا خا يأن ععسرلان ءرفعح ىلأ نع أ

 هوا نراك لال نا ءهس أ نعى أ ى' لاق ىع َْى لاق ىأ قش لودعسنءا

 لوعي ذاعمابأ تعم«لاف عي رفلا نب نيسان ء تندص من هنو سسك نبذ ه لعل لودي مهتم

 كرمثل الح رلا فذاق دع نوةفازملالاةف هللا عاط ًادّعف ىنءاطأ نمو هللا حا

 نوكشفافرع مهلك هل, اة مىف سانلا
 هلوقكر خالات اء الا ىف امل اضقاذم
 سل اهّللالوسرىفاساناا اهيأاي
 ةفاكق احلا ىلا تثءب هلو ةاواعمج
 7-5 رعن ىلعم اللا ل جوهو قاثلاو

 مزمل هيال لط اياضدأ سنخلا

 تود نسنالاب هلل_سرا صاصخخا

 محلا قش مدقتلاةطاسول سنالا

 نماهادءاسع اى وأ
 نملا :ةرقح ل شيف قئاقحلا
 مزمل تر دقتلاىل-عو : و 3 -

 داوىلاعت 4 اوةلنيلغتل اىلاو وعمم

 ةبب الا نا نمار غن كيا انفرمص
 فارغ: الا ىلع ماللا لح نيعتو

 دارفأ ن-مدرف لكل مكلاتيئيل
 ةس.اك ةمحوم لصختو ناسنالا
 ومص وعجل از هضبتن قشو

 :.ثزتستملاس نم ةلاضل اهبعزب ناك أم

 ضعب ىلااّو_هبم سيل هنا ىه
 لن رعلا لوس سر هناو مدعلاكس الا

 هذهىلاةيسسنلاب مسسهنع 0

 هنوك ىلعرخ ١ للد ةلالدلفةن آلا
 ةءفانمنوكالنيلقشا اىلا انوعبم
 لق مدقتلا التي ألا هذ_هةلالدل
 ريسغ ند ةصاخلا نءءهظ-ىوّتسا

 درف لكل هنا نيبال مث نا ضرع:
 بحوأ لوسرسانلادارفأ ن مدرف

 لفت لوسرلا عطا ن 0 هلوعب هّدعاط

 لو-رلا ةسعاط نال هللا عاط أ

 لوز وهامنالوسر هنوكسحل
 فلئاقملاقهتلةعاطالا نوكستال
 هيلع هللا لص ىبذلا نادي ًالاوذه

 دقق ىنبحأ نملة ناك سو
 تذمتام اي رهذخن نأدب رب وهللاريغدبعب نأ ى.ني وه



 .2 هأ ١ تو ويلا

 ةعاطاط# أ |فهتعاط نكس ملالا و

 ىوتلاو» لاسبق ىلوت نو هن
 ىلع دا كإج ىأ فاقلاي

 الف نطاوبلا امآوردشهاواتلا

 لوةلاوه ل .هواهل صرعتت

 متغَت نأ فيش الف هائعءو رهاب

 3 ملسرأ اف كوتا كاننما

 نمتاف يداعألا نعسانااظؤضا

 هداشرا ىل_ءدح ار دعب مهنيا هاذأ

 0 لائلسرأ اه ىنعملاو

 هلوةك ىلوتلا كلذدنع مهرح رب

 د ..انيحسست مش نيدلا قلءاركماال

 1 اوعب نيعفا.نملاةريس ىلا

 مس مح اهني>ىأ تولوعيو

 ةعاط انئاشوان رآ ىآ ةعاطئش

 ىبعا رن احا ذه ىل م فم ذل او

 لدي عفرلا نكدلو ةءاط لامعطأ

 اذهلف.هرارقتساوةءاطلا تامث ىلع

 ؛لدنعنماو زرباذاف هريغب رقي
 ىأ لوغت ىذلاريغمممةةئاط تسب

 تنعكامو هب تس امفالحخ تريد

 سأ لك اج زلا لاف ةعاطلا نم
 ىفاوأمانوا ريخكح هفاو رك غت

 ادهى ةاريثكه دماغمو هملادم

 ناهحو هفاقتشاىفو تسبممأ

 تارك.غلل تاقوالا ملص أ نالوالا
 كانهف لالا فءتسيف 1

 لغاوشلاو ىف هآرطاذنا نوكأ
 ىصقتسملا رك غلا ىع- مرحالف لقأ

 درا سشغح الا لاه ىفثلا اتيت

 فاوغااب ىاوغلابر عدلا ضرق برعلا
 يابلاركغلا ىسف ه.فركسغتلا

 مترعُل تاسأ نم هقاقتشاف اتيت

 نيةفاذملا نم ةفئاط صلاتها

 صيسدخعاا ىف ورك ذو تسلب

 ممعنمرك ذهناا هدأ نيهجو
 نمامأه +: ةنوهرغك ِع قى هنا

 مهرك ذب مذ كلذ نع ءعدروب هنأ لع

 تلقاور 5 ديم مرحالفا اوددس ملدا اودكس راوعج- مهريغوتيدتلا ىف مهلبلاورهس دقاوناك ةغثاطلاهذل> نا امهسنانو

 هلاغفا قو غياب ث فو ىغاوثلاورضاوالا مجفف موضعم هنأ ل ةلئثالدلاىوقأ نم )٠١(
 205ه الالب تت رب

 0 2 هنوعبتتي لاق مم هنواطيتتسا ا عسل

 اوعاذ5 ف ود اوأ نمالانمرمأ مهءاساذاو هلوقىفدي زن ١لاق لاف بهو نباانرعس أ لاق س

 نوركسغتن, نيذلا مولع برحلا ىف نؤنوك نيذلاةالولا لاق مهمرمالا ىو ىلاو مل 8
 اذهولاق هنوهعف ق>و] آ هنولطمسف لطاب ذك أ اقداصأ ربسخلا نم 000006 توراظ و

 مسنم صالاىلوأ ىلا وقيم راف او هللاىلا هزوذدرو اذهريغاذا_ءفؤلو هياوعاذأ ١ اركو 2

 (الءاقالا ناادمسشلا مث مد و هلوذ لد وان ىف لوقا قا هق "الا

 هيىلتناا مك ذقناف هجر وهةيفولو لذه نو. ا مي امكلعهنلا ماعناالولوهؤانث ىل- كل ذب ىنعا

 هدذع نماو ز رباذاف ةعانط صايم د لس أ ا اما لوسرانولوةب نيذلا نيقفاما ا ءالؤه

 فصونذلاءالؤ ظو وكنب 7 نادال ناط لام عت

 همها ناط.ش متاجر معمل لال رك 5 ا ب

 قلب وتلا له ف لت عئاعبجاورغنارأ تاب :اورغنافكرذ_>اوذاو: :مانيذلا هيأ ا هانت ىل-

 م همه ذعب لاقف مهانةنسا تاهصلا٠ نءئثىأ نمووهنم ةن ةء ًالاوزه مهنا اىذلالاقلا

 اولعي نأ منع اومسهنم هنوطماتس نيذلا هلبعا هلوق نم 0 :دسأ سهالا لو نمنوطشتسملا

 لاف نمرك : د فوم ناوأ نمالا نم موملعدر اولاريدلا نمي دم 26 سما نم ريغ هب لعن أم طاضتسالاب

 نيذلاهلعاو هاعا لاه هداف نع للعم 0 لاقديزب انث لاق ذاعمن رم يي كل

 6-0 اند الب. رطقالاناط. 5 الءتجرو ميل هلا لضفالولومهنماليلقالا هنم نو وطشتاسا

 متعبنالهتجر وميلعمتلالضفالواو هلوق ىفةداتق نعرمعمانريخأ لاقذ ار رلادبعانريخأ لاق ى - نبا

 هبوط ماد سد نيذلا ٠ لعل هلوةكوهفالءلذالا !هلوةامأو مم- اكناط لا تعبت 0 ال.لقالا ناطش دع

 نعل مع سدس نعقةءارق لرابملا نب اانربدنأ لاقرمصن نيدب وع ا لاومتلا ٠ مرح ال.لقالا مهنم

 | الاامآو مك- !اكناطم> لامع ءبتاللوعي لاقالءلقالا تاط٠ كلا ماعم ”الهتجر و مك,لعهنبا لضفالولو هداثق

 جاحانت لانا لاق مسالا انئص الماقالا مهتم هن نوطينتس نيذلا لعل هلوقكوهفاللق

 نذا ةغئاطلا مهلبنو رخ 1لافواللقالا» ولعل لاقو هدا“ ةلوةون ىنعب هوم لاق عع رحب نع

 انف ىذلاري_اونيب هدنعن ءاوزراذاف ةعاط سو«. .اع هللا ىلد هنلالوسرل نولوقيم عادلا مهغصو

 مس رص كلذ لاق ن 1 ذمه ماليلفالا هباو ءاذأ نودلاو ]نمالان مىمأ وهءاحاذاو مالكا ىن ء«مو

 هللا ل_كفالولو هل وف سابعنب !نعةمجلط ىلأ نب ىلع نع ةدواعم ىنث لاف حلاصنب هللا دبعانم لاق ىلا

 لاه نيقفانملا نعوم < هن « الالو أ قوهنالملقالا ا 0 0

 لزنأ ىذا هتلدجلا لوقكنينمؤملالملقلا ىعنالإةالاهباو ءاذآ فوذلاوأ نمالا نم أ مهءاح اذاو

 ةمدقممب . الاودهديزني الاف لاف بهو و نياانرمجشأ لاق, سنو / مدع او هلل عج موا الدع باككلا

 نورخ <لاقو ريثك الو لم ا لاراب ءاقالا هباو ءاذأ ىشاعاةرخؤمو

 ناك انعاومه اونوكي :م موق مهاونثنسانمذلا اولاقو ناط.#ثل امم عب تال هلو نمءانشتسا كلذ لب
 ,ىنعغتساو مهم. 0 كلذنم مهذقن انيذااهّنلا فرعف تاطيشلا عابتا نم هب اومهنورخ هلا

 | نيس انع تثدح كلذلاةنمرك ذ ن رخ“ الا نمناك امكلذففممتمنكي ملنيذلا نيرخ الا

 فلوقي مام ىلاصغلا تعب :«لاقنا_جاس نيديبءانرعسأ لوي ذاعمابآ 1ع «لاف حج رغلانءا

 ١ مل_سوميلعمللا ىلسص ىنلا بادحأ م هلافال. .طفالا ناطش شلامصعمت :الهدجرو 4 دال ذالولو هلوق

 || هللا لضفالولو كلذ ىنعم نورخ [لاقو ممتفثاطالا ناطي .ثلار ومأ نمر وماي مهسغن اون دحاوناك

 للدوهو ظفالا ف ءانثتسالا جرختج رخالياقالا هلوةواولاق اعبج تاطيشلا متعبتال جرو مكلع
 ىلع اليل داليلفالا هلوق لعفةلالضل | نمدحأ جر. تعنر و م ياعهللا لضفالوأهناوتطاحالاو عدمنا ىلع

 مج م. متنكل لوقت ىذلارمغ مه هش ءأط تدب

 ةطاحالا



 00 نوتببام بنكي هلو )١9( راكنالا مدع ل دأو رول ةلل بلح مالكا نع وئاااذهناوهوْتلاثم حو و

 باهملانيديزب , دم كح نب حامرطلا لوب كا ذ ىلعاوده.ش تس اوّدط اسالا
 ةحداقلاوثلاثملالماق « ئاونلاىد ريك مهن

 الوهءف ثل امال هنادانعملآ مولعمو بثاعا وثلااملا همنا حودمملا هدول والان رهاطفاولاف

 هحدع ملوهمذاعاف هلهلاب بياعملا نمهيقىذدلا فصون او بداعمهيقنابالحر فدو نمنالسراعم

 امغئاالاقالاناط تلا متعبتال هلوق كلذ كفاولاف هنع بر اعملا ع. ىنأ نمانغصوام ىلعت اذ نكسلو

 0 ابىبعلاقنملوق ىدنع الذ ىف باوداا,لاوقالا ههىلوأو «ناطبشل مكعب متعبت الءانعم
 ! | ولوال  ءكفالا هب هيأ اوعاذأ فوذتناوأ ن مالا نمرمأ مهءاجاذاو مالكا ىب_عملافوةعاذالا نملماقلا

 أنمكلذفلوقلا واخ الهنالباودلابىلوأ كلذ ناائلقامناولوسرلاىلاهودر ' ا !لاو ةالار_>-أ
 | ريف هتجر و لضغبهملعهللا لضقت ن هن الناط- بسلا دال ةرت نست 5ك ذ

 | موهفملاب اغالارب_غىلعهللا رانك ىاعم لمح نآرئاريغو ناط.ثلاعابت نم توك تازئاح

 ع.نالكلذ ىنعم نولئاعت اهملا ههحوىذلا ىنعملا ياهو دف نرعلا مالك ىف باطخلتا نمرهاظااب

 له لي وان نمد حور عماذه ع.مجلاب :طاحالا ىلءليل دالي تالا هلوق نأ مءزماعي.جتاطبشلا
 نالوهنم هنوطينتس نيذلا نعل هلوق نمءانشتسالاىلا كلذ هيحوتلهحوال ل ذكو هلدحوال لب واتا
 دعب ميهنم مالا ولوأ ملسوهيلعهتنا ىلس مهنا لوس رهبنفمهنمصالاىلوأولا اولو-رلاىلاذرواذا كل ذيع

 صوصخو مهم نيام: سما ضءعءانثتس الهحوالف ةةيقح طينتسم لك كلذ لعف ىوتسامهاهحوضو

 ةث الملا لاوق الاهز#ه لح دفا. اقامالا كلذ ف لوةالثاك ذاو .الذ ىف موعبجءا ةسا عمد طعن مهضعي

 نمباوصااب هلانيضق ىذلا لوةلاوهو ع.ارلاوه كلذ فلولا نم جدصل!ن انيسبف لاخلا نماشأم

 ضرحو كاسفغنالا فاك_:الهللالسس ف لتاقف) هلوق لب وانى لولا ُِق ةعاذالا نمءانثتسالا

 هؤانث ل كلذ. ىنعي (ال.كنت دش واساب د _.ثأ هتناواو ر فكن ذلا ساب فكي ن أهلنا يس ءنينمؤملا
 ىف ىنعي هللا لمدس ف هب لرمشلا لهن ءهتباءادعأ داب رهاف كسغنآلا فاكتالتا لمس ىف لئاقف

 كيتاكت ال ىتعب هناف كيس فنالا فاك :الهلوق أماه كل سغنب هبق مهلتاقو مالسالاوهر كِل هعر. ىذا هايد

 ا ءاكناىآهنم كري غل حامن ود كلذ نمثل جاما لود عوو ود ءداه-نم كل ءاعض رفاعق هبا

 ضرحو هللاقمت ريغ هغلك امد ودهّتفلك ام كس اعا_ءاو ؛لربغءيستك امنودءتيستك اانع عسنت

 لوعي اورغك نب ذلا ساي فكن أ هللا ىس- عم مهلاتقب كت 7 سه نم ل5 ىلع م مصحو ىجعنإ نيئموملا

 انين دقو رمهتءاكنو ومهعو كنع تلاع كدا :اوهندأ :اد-ودح وهللأب رغك ن ملا“ ةفلك تأ هنيا لعل

 لوعب المكنتدشأ اواساي دشآ هنناو عضوملا اذه ىف هنذاعان ع ىنغ أ اع ةبحاو هللا نم ىبسء نا ىضماسعذ

 ىنافمهلاتق نع ناكنت داق كد قرع رك نعم رغكساا لها ممول ل د

 مهماع قا ىلعأ ًاومهساب فعضأو نهد. نهوالتب وةعلاو لنكتلاو ةباكتلاو سابلاب مهدصار

 انا دصاك ةبوقعمتع-وأ اذاال.ك ثدي لكن انا نالغب تاكن لئاقل'لوق نمردصم لدكنتلاو
 ةبوةعى الكت دشأو هلودهدامت ن عدس مَن لاق ع ررئدبز انث لاهذاعم نارمشب

 نكيةئيستعافش عفش ن نمواهتمسصن هل 2 0 نم) هلوق لد , وان ىفل اوعاا و

 كذا . رض» نماهتم دعأ هلن 0 رك تح هد نم هوانت لح هلوشب ىعب 0(

 بص لنك ةنسل اةءاغ شا اوهوهتلا لمس ىف مهلا: :ةوم هود عداه ىف مهعغشبف كب ادع ارولاعتُم

 ةعافش عفش نمو»تمارك لد زحو هللا باوث نم ظااوهو بيصن كل:هتءاغشنم هل نك لوةباهنم
 هلنكي .يسااةعاةشل اوه كلذو ,وعممهلت اقبف هينينمؤملا ىلسعهنلاب رغكلا لهأرتولوقي ةئيس
 وهو بكرماو ريعبلا لغكن مذواموهو الاو رز ولا نم ظل او بيدنل ا لغكملاب ىن_عداهنم لفك
 دق بك ىلع ءاجاذاالغتكم نالفءا هنملاقي ةبادإا ىلع ب رسلاب هس دنلع ًامهيئشلاوأ ءا كسلا

 هيتك : وأهيلعم جزاك ص . ومها اسعأ

 ىلع علطنق كيلا جولام هلق

 1 وتوومنءضرعاف م هرارسأ
 0 هللا نافممناش 2 هللا ىلع

 هرعو مالل- الا سمأ ى وقاذا مهنم
 ص 0011 رالاوحلا هراصنأ ١

 نو 5 ًالاوداهجلاة. ان وسسنم |

 ىلاة+احالفقلطم يتصل نا نك

 «رعأ. لاعتهلناوز 0

 رك ذوهو كرذحاو دس لب دوأادلا !

 تاضايرلاب اودهاح نامت اورغن اههنيا [ ١

 ةينا اولا ملاعودو ةقرغ: ا ملاع نم : ملعب

 وهوت #..عجلالاعنما عيجاورغناوأ
 ناو ةدحولاملاعىلا ةيئاحورلا ملاع

 نئطيبل نا نوةيدصلاا هيأ مكننم
 ريسلا ىف نياساك-:١1 نيعدملا نم
 مسرلا ىلعنيلزانلا مالاب نيعناعلا
 هللا نم لضف ةدهاحتو هدم ةددصم

 ةبل 0 ده

 م اوعلادتعل اومووصاو 1طن

 نورث _دادلا ها. انو ركل

 برلا 0 سقنلا طوطظح
 وأى دصلا ف .سهسسغن لتةيف
 ةدمىلع مل-ةةرفظلاب ماع بلغي

 حاورالا ىألاجرلا نمنيغعض: لاو
 سوسة متةعضتسا ةفيعذلا
 ىأ ءاسلاواهملع امال تساي

 ةحر زلاكح ورا بلغلاتافيولقلا
 تالاف حورلا فرمدتل جوزلل

 ةحو رلاف حو رلا فررمء وصح
 ةداوتملا ةدم+ !تاعصلا ناداولاو
 ةيرغلاءذهنمتاةلاوحورلا نيد

 وهواهلهأ مظل ندبااةبرق

 اًصش اريصت ءوسلاب ةرامالا سفنلا

 نموها ةنبذلا كار ماس
 نممتديااوةك ةمال_سلال هأ

 اوعقاوتمالملا لهأ لبكحت ماصتعالا
 متسا عنا ةاكرلااوف او ةالصلا

 : نمشاك ولو سانلاةمولنوفاح وسالا نود ممنمق رفاذا ماما لص نمما ارغلا لاب رالمال !اومال_ساارادب اوعنقاف ما رغلالهأ



 لجأ ىلا انوش الولئ اهملاك مهقيرط نءاولضو مئاهلاك مهي رف نعاوقبف )١1١( متانة هوفاوماني الو !ةمولاوناضالدأ مهطرس
 لك انلناف لاالاب توبي رق
 اهيأابف هظح رت ىفةتو#مةظل
 بلغ نيل هلاهبل ا ىذ ىف ةسياطلا

 بلط نع مدعقافايندلا بلع
 َت وملا هم كرديا اونوكتا ىلا

 اونو نأ لمة اونو منان رارطضا
 ةد.ثمو رف منك ولواراتا

 مس مصن ناوةئوسح هن وق اسدأ

 تاحوتتف نمسح ةلاطملا لهال بعت
 نور الهلا دنع نمهزشهاوأوةدةسغ

 ةئيس مص: ناوا ة> مهيلعا بف يشل
 اواوقي تادهاملاوتاضاي رلا نم
 يمد ىأ لرنعنمدزه ينال

 ضبيةلاهللا دنع نم لك لق كل. عسو

 كباصأامحرتلاوح رغلاوطسلاو
 ال ضف شانك ةبهومو تف نم

 نم ُكيءاصأ امو امركححو

 تاغ مْوْسْنذ ءانعو ءال,ةئيس
 ناهس ق خا اوةرامالا كيسغت
 ربدقتلا بتا ضع رآ لاعاال
 ىلاعت دللا رسم نانا هوقلخلاو

 06 ناباهو لعغل و تسكمل او

 هلعفو همسكودمعلا ناك ناوددعلا
 مهناق ىلاعت هليااهةلح ةدولكا علك

 نودتهالوسر سانلل لانلسرأو

 نولوع ولاط+خ نوعش ولاد

 كلبك ىف نب رضاح| اوناك اذا
 مهلعةوبنلارأونأ ةعشأسكعتت
 محلا ىلا ةيعاولامهناذ اب نوغصيو
 ةسعاطلاو عمسلاةيفاولا امعاوملاو

 مهملءتءهو كدنعنماو ز رباذا

 موسما عضلاداعئزهلا او
 ىدب صرتك أ لاحاذكدو هلصأىلا

 هللاو مهخاشمىلا ناءزلا اذه

 نوتدببام مهلعربغي ىأبتكي
 او ريغنىتح موب امريعب الدنيا نال
 ريسماو م عضرعافمهسغنابام

 مص: هليا لعاف هنا ىلع لكوتو مهعم
 ش هباوعاذأ ف ومعاوأ نمالا نم رم أ مهءاساذا واريثك انالدخا هيفاودج ولهناريغدنع نمناك ولو نأ ارغلانو ردن الفأ) مهلاي

 انني

 2ك
 2 الاا مماسدصت هل نكي ةئسس> ةعافش عغسشد نم هلوّقب ىنع هلأ لبق دقو هب وك رلانبب أم ىلع هل ئطو

 عفاشلك كلذ معمئانرك ذامف تازز ب آلان وكت نأر ك-::سمريغو ضعبل مهضعب سانلا ةعافش
 سوءيلعهللا ىلص يسن هللا مآ ىتلاةبإ الا قايس ىف هنالك لذ فلولا نماذلة امان رتحما امناو رشو ار يخت
 ناديءولاو ل_سودهيلعهتلا ىلصهللالوس ر راح ندع ولاب كلذ تاك-ذ لانا ىلع نينمؤملا ضاعف
 رك ذاهلالولبقرك ذاها ركل تلا ضعبا ههذعب سانل ا ةعافش ىلع ثحلا نم «:مهمش ًاهتبا> ا ىنأ

 مصاعوبأ اذث لاقدر عئبد# دع ضعبل مهضعب سانلاةعاغتىفكلذلاقنمرك ذ دعب
 عغشل ن وام بيصن هلنكي نس سة ءافش عفش نم هل اووى دها<نع عع ىلأ نبا نعى سع نع

 لبش انث لاقةغيد-ولأ انث لاقىتثملا ئندص ضعباس اذل |ضعب ةءاغشلاّةف ةيسةعافش
 لاف نسا نعد. نعةملس نب دا نءىدهمنب انع تنص هلئ.دهاع نع عع ىفأ نءانع

 عفش نم لقي موةن:_سح ةعافش عفش نمل وعيهننا نال نارح اهمذ هل ناك ةنس>ةعاغش مغشل نم
 بنك ةنسحة عاش هدد نملاق نسا نعلحر نءتامغس نع نأ انث لاقع كونا اص
 عفش نمدشا لوق نعدي زب الاقلاق بهونب انرم نأ لاق سول اري رص اهتعفنم ترحام هرحأ هل
 امههنب وكنب ىهاهب لسعو اهمف مف ىئل اة اصل اةعاش ل لاق ا هتمبيصت انكي ةخسح ةعامش
 نيكي رشاهلهأ ناك[5 اهف ناك رشامهلاقا م لك هل نك ةئيسةعافش عسي نمو نآكب رشاهيف
 هلوفةداتقنعددعس انث لاقدبزب انث لاقذاعمزب ريشب ادع بيصنلالفك!الاقنءرك ذ
 اهنم لفك هلنكي ةئيس ةعافش عفس د نمواهنم ظح ى أ اهنم بيصن هل نكيدنسسحةعافش عفشل نم
 ىدسلان ع طابسا انث لاقل ضغمزيدجأ انث لاقنيسللانيد# اًنئدص مئالاوه ل غكلاو
 ىلنءهتادبع انث لاققدسا انث لاق ىنالا 'ممدع املاف لفكلاامأ اهءلغك هلنك هوق
 انريسخأ لاق سنو» مشع املا سئيفاهنم ظحلاقاهنم لفك هلن كر عسب رلا نع هيد ن عرفعج
 قفل وهلا ُّق هستوج رنمنيلغك تؤ 1 ِط وردا وسبيمنلا ولغكسلادب رثالاثلاه هون

 لكي لعهنناناكو هلوق ل وان ىفلب واتلالهأ فانا (اتءةماو:لكىلع هللا ناكو) هلوق لبر وأن
 مدع كلذلاةنمرك ذ ادده_ثواظ .ةحئذ لك ىل_ءهللاناكو هلي وأن مهضعبلاةفاتشمْىش
 ئش لك يل هللا ناكو سابع نبا نعىل_عنعتي واعم ىنث لاقحلاص ني هتلادبع انث لاق ىنثلا
 نعمت يأن بانعءليش انث لافتغيز-وبأ انث لاقىئثملا ”مدع اظرفح لوقي ايم
 (نئثدع هلثمدها<ت.ه- الجر نعتامغس نعى انت لاق عبكونبا انئاع اديهشاتبقم دهاحت
 اظيفحابيسحاديهشلاةاتقمدها نعم رح نس انع جا انث لاقنيسحلا اذ لاق ماعلا
 نعفبص+ نعىلأ انث لاق كب رمثْن نجرلادبع انث لاه ميكح نب تام عسب دجأ ند
 لك ىلع ئاقلا كلذ ىنعمنورخ [لاقو بيسملا تقلا لاقاتقمئىث لك ىلع هللا ناكو جا | ا دهاجت
 مرح نع جاع ىتث لاقنيسحلا ا.ث لاقمماقلا نخلص كلذلات نمرك ذ ريبدتلابئش
 رد _ةلاوهنو رخ ؟لاقو بصاولا تيقملا لاق: لك ىلسعدنناناكو ريثك نيمننادبعلاقلاق
 ىدسلا نع طامسأ اذ لاهل ضغمن دج انت لاق نيسملا ني دمج اًنيدص كلذلاه نمرك د

 دب زن لاق لاق بهونبانريخأ لاق سنون م رب دعلاف تيل اامأاتيقمئش لك ىلعهنلا ناكو
 نمباودلاورفعجول أ لاق ردقلا تيقملار دق لك ىلع لاق اة مئش لك ىلعهللاناكو هلوق ىف
 دش و شد رقةغاب كلذكرك نياعف اذ نا كلذو ردٌقلاس عملا ىتعم لاق نملوةلاوقالاهذه
 7 ١ نلطاادبعن ع سو ل ءشاىلص نالوسر معريبزلا

 اتيقم هنءاسمىلعتنكو د« هنعسغنلا تغفك نغض ىذو
 ةءاورف تمقد نم ضب نآاعاءرملاب 1 م سوءيلعدللا ىلصىنلالوقهنمنا ل, ةدقو | رداق ىأ

 ند



 ١ هتالخفالولوهنمهنوطبنتسي نيذلا هلعل مهن مسمالا كو ىاو لوسرلا ىلا هودرولو _ ) )1١11اليلقالا تاط.ثلامتعبتال هتجررهكبلع (
 الا فاك-:ال هللا ل_ءس ىف لاش
 هّنلاىب-ءني:موملا ضرع ولست
 | هللاواورفكن يذلا سأب فكي نأ
 | عفشينمال شم دشأ واساب دشأ

 هل هنود هلرد_ةمف هلامعو هلهأ ع نم هناطاسىفو هردب تح 3 نم ىهسعل 1 اهاو 2

 ىدوهلات يب ىف تيقملاامأ او مسالاتو ل اوانوةوةناق 59 هنوعب هناقودت اهامتشإ ئثلانالف ا

 تبعدو : وطم ذو را ع اماذان رعشاو ىرعش تل همقلوقد ىذإا

 تلتسراشملا لغو ترو اذاىلعمأ لسضذغلا ل

 |همماسدصت هلنك ةذ:سحتعامش | متييحاذاو ( هلود ل وان فلو علا ٍّق ىمعملا ادهريغ ع نموهو فوةومرا سلا ىلع ىناق هازعمن اف

 مح | او هلوه هذا ل> ىععل (اهودروأ امن سداباو ّك ةمدكل
 لنك 00 0 0 ا !لوط -|! عد ءاذاة صن

 أ 0 نملاوعدانلوق.اهودروأا+منس>اباو .ةةمالسلاو ءاقملاو ل هبا ناك وامتملقك
 : 1 ايلا هيام نسحأ ىهىبلاة كلاش ص ىف لد راع لهاا ةرضلااودر وألوقت اهودر

 ناكمملا نااهودر و أاهنم ن سحاب ميلعو ميلع السلا لق اذاهيلع مسالا لوي نأاهتمن بح أىهىنلامهضعب لاقف اهلثم ىهىتلاو

 ير ل ا هل ةلاقاهلثمعبلع مالسلا لوةينأدرلاو هل عادلا ءاعديلعدب زيو ديا ة+رومالساا
 را تاق و نا مسجل || لاق نيسملا نيدمم "مدع كلذلاقنمركذ هلاعدىذلالثم هلى ادلا وعدبف مالسلا يلعو
 اثندح هللانم ىدصأ نمو هبق | اهودر وأ اهنمن سحر اوم يري ةساقار جيتا ءطابسأ 3 لاه لضم ند ؟ انك

 كل لاق ك.اع مالسلاىلا عاطةتوأهنلاةجر 0 !كيلعو تنل قفدحأ كيلعرلساذا لوقي
 ةيحن مايمحاذاو هلو ءاطعن عمي رحنب نع 0 ىنث لاقني_سحلا انث لاف مساقلا [نص

 || ني اانرمخأل اق دن وس انث لاق ىيثملا 0 مالسالا لها فلاقاهودر واهتم ن سان او 4

 اوك ةبعا متدمح اذاو امدعم

 هليلاو نهتئفئقفانملاف ؟لاذ

 نأنوديربأ تكا : مهسكرأ ُْ

 هللا لاضا ن مو هللالضأ نماودمن

 0 0 ىلأانث لافعيكونبا انئرص مالسالا لهأ ىف لاق ءاطع ن ,ءعهماعّىئرقا ذعر نا نقرا

 000 3 7 0 لاق عيكو نا انثادع هيلعيساك يلع اللادرب ناك هنأ ع رشنعق عسا نأ نع تايفسن
 انه رص هننادجو وجيل مال لادر كاك هنا يحاول نسال ناهز عم: او نزع نبان ع ىأ 1

 ف ورع 6 7 1 إ

 ول ووو وعر يعل | ليشف رش لقد ميلودر ناك ةآرعتبا نم ةيلعن هنايفسس نعد انث لق يكف نب مهوأتف اومهودفناوإون ناقهننا لسس |
 م ورد ردم_هوغد>وسح : 1 كلذلاق نمركذ رتكل ا لهأ لعاهوذروأ ويلا عا الذ ىبعم

 ىلا نوال 1 :نيداالا 0 امل ْ :

 00 ع ١ لود هللان افا سس و< ناك ناو هيلعدد اقهنيا قل ملنلع ١ لاق سامع نا رع هم راع رع

 0 نأ مهرودص ترصح | 1 1 1 ر 0 - 0 و 0 9

 ةجاءاشواو تهموق وانا وأ ا[ انث لاق ون نم لاس انث لاقراش دمحم اسادص اهودر دااممنسحار اوف. ةيدقن دمحاذاو
 ع 3 هدا ' ع 355 . 7 . د ا

 ا كول هاف 4 2 ْ له !ىلعاهودر وأني مللاهنمن سحاب اوف ةمحتن من. -اذاو هلوق ىف هداّدق نعي ورع ىف نب دعس

 جيلااو ةلأو ا لفك و | ا ةيحن متديحاذاو هلوقف ةداّدو٠ نعد دعس ا لاقد ْز رب انث لاق ذاعمنب رمشد 0 الا
 2 0 اربعا |

 المد عهعلدتا نعجز رب || لاقديزب انث لاقذاعمزبرشب انيثص باتكلا له أ ىلءاهودرو أني. سملل اهم ع نسحاباويخ
 نأ 0 نيرخخ 1 5 فاابع رسال او.-لوةءاهودروأ امن نحال 0 ةمصن مدم>اذاو هلوق هد اق نع دم ل

 هلوقىفدب ز نب لاق هون اانريخأ لاق س 0 مه رج ناكل له لع ااهرفرر كلك لع
 1 نارا كح 0 || نسا يحي نأ ةيحن لس لك طوس هير دانت سحاب اوف ةمدقن تمحاذاو اودراماك وعمود داونمأب دما

 افك دراسلا كيلو 0 ل واني نيل وانلا ىلو اور غعوتأ لاق * لاقامل* ؟مهيلعدرب نأ مالسالا له ًاريغابحاذاو ا

 نسحأ ةيحام>اذا ملسملا ىلع مالسا اد / نإ لاذ انعم دك وو مالسالا لهآ ىف كلذ لاق نملو5 3 هلا

 ل لهم اول مل_بوعيل عمليا ىلص نال اوسرنعران الا: نمي اكلا 21: راهاتموأ هند

 هئمزع .ءرمغ نم . الاهذهىفلاللاو نسال ادربهنبا م ًادةو هن مح نم ساب رفاك لك درو سم

 در ىنعلاق نمل ودة دكا ملعب ةلالدباهاثمهيلعدود راو هلع نم نسحالادرب> .واسملا نيد

 مزالرب أ ةعص:الو كلذ ةدك لع ةلالدة د هلا ىف نك :ملاذا باوصلا 0 !!لهألثملا رب وللا نس>الا
 ىنالا لثملاوأ نسحالادر نيد لعل سملا ىلا كلذ ىفرا. حن توك تأ ل وهيل هللا ىلسص لوسرلان م
 تم دقواهلا_!سمنوكق ملسوهيلعدتلاىل_ههننالوع رنمةنس كلذ نمأ ش ص ىذلا عضوملا

 تآ ارقلا (اذيص اناطلس مسهلع

 اهدعب و اس لكوىدص نمو

 سدورو ىلع ىلا ماع اي لاد ١
 مه رودصتد مد ىلتلاربغ هزجو

00 
 و و و ور 7 7 7 2377177



 فاكمريغ ل ئاف ىأ لا اوفانتةسالا لم حف اكن الهلوقنالط جهشالسسىف (1ع) ءاليلث ط مهنم ط هناوعاذأ ء اريثك
 ضر و هلوقنناطعاو كسلا جدو تموج جبد تعبد جو وحو رسومسوووسس دمع همس سس ع د تمس عع ل ومس م طوكتع د محو بج سك ووط دم. وجد ا للص هد ل 2 دووم رهصو ووو هجهتم##

 نأ مينينمؤملا ر:اقف هلوقىلع

 ىعمل ص: مواظفل فئاتسم ىدع

 او رغكه يرهأ ام محدن تئجن ا هنال
 ط اهنم بصن ء النت ط

 فطعلاواو عمرخما طرش ءادتبال

 38 فاصن ٠ انعماهنملغك
 وهالا 3 ادد ُّط اهودر

 ام 3 اب رح 7 هبق برال

 طرشلا ىلا ماهْعَبسالا ىهاتتل
 ُّط هليا لستم ىف ه ال.د-

 وآط 3 اريصت ص مخور

 ُّط ولت اعلق ُُط م4هو' :اولتعي

 ناقباو-هد امزالال ملا

 اوسكرا ُّط مهموف ه المس

 هانيبم ط مهومتفتث حج اه
 ع ىكحاملريسغتلا «
 مهداقتعا  فم.سلاناكو كح

 ققحريغ لسو هيلع هللا ىل ههأ
 ركسةتلاب مهر ةلاسرلا ءاعدا

 نيَعفانملا ن

 رومالا بك او-«فرظنااوهوربدتلاو

 اورديالمثك [لوق+«_تمواهرايدأو

 لاقي واهرودص تاودقرومأزاخما
 نمتلبةةساول مالكسلا عصف ىف
 ىتفرعولىأت ريدتساام ىرحأ
 رداطو ماع ف تفرعات د

 نارقلاب محا هنأ ىلع لدي ةبالا

 ملسو«لع هللا صدت ةورنة عك ىلع
 تارقلا هلالد ماظنلاع'دقناالاو

 حوا ةثالث نم ىنلا قداس لش
 بودغلا لءلامتشالاوتجاصتلا
 وهوف الت اانم ةمال_لاو

 فلتدئاو ةيثالا نم دوهقملا

 نمهتمالسنمدارملاف نو رسسغملا

 ممالاركو بأ لاقف فالتالا
 71 اوت. اوناك نيةفانملا تاهانعم
 دياكسملا نمهريثك ع اولا ىلع ١ ىف

 عارت ًارهظلوهقدص د رطب ل لاح هلا ارابساب ل صحح لوا كلذ ا مهل .ةفالاخالاحا مع مهربخي ناكل وسرل و

 0 6 1 ل ل م الاول  نلأ ةعرا هادا |

 | ىقشالف م<.اعول اًعي نابالا جلثموأ مسهل عمهتمحت نمنسدالا درنع ىآ ه#غاأب رقكا !!لهأ تالا ١

 ىف مه هيلع لسن ناف مالسالا لهأ اماف لسوه.اعهتلا ىلصدتنال اوءركلد 1 ىدعتي نأ دحال

 ىذلا اود كلذ لد وأن قمل سوهيلعللا صدت لوسرنع وردقو كلذ ن « هلهللا ل عامر النا نمدرلا

 ف لاقىك اطنالاىرمبلا ب هنادمع ان لاق ىلمرلا لهعس نب ْنن ىدوم م صام كلذو رم انو

 ىنلاىلا لدرءاسلاف ىءراغلا نال ع نءىدهنلانا ةعىآنعلو>الامصاعن قس ماس هه

 مالسلالاة فرخ 1 | ياههنباذ>ر وب .لعولامفهنبالوسراب يل ءلعمالسلالاقف لبوه 1 هللا ىلسص

 م الا ”اءاجمت هناكرب وهنباةجر وكل ءاءودشال وسر هللاةفهساةجر ودنلال . رسراب كد 1ع

 لانى ًاوتنى اي هللا ىنابل>رلا هلاقذك م ءاعو هل لاف هرأكرب و وهللاةحر ودللال اوسراب 28 1ع

 اذاو تن الاهامسشانل عدم كننالاقف :ىلعتددرامرثك امجاءتددر بل .اءامإ-ذنالفون الف

 منا اةريبحاو آل :اهلاق ناف كيماع اهاند:رفاهودر وامن .حاباو 3 ةمدقل مل 2

 لاق ىنثلا نشدص كلذلانءركذ نيمدقتملان .ةعاجلوة. ناكهب و عن ىلإ هاك ىف هيدملا
 لوقي هللاد بع نب رباح م م» هنأ يد زلاوب أى ريحخأ لاق ميج ثانع راما نب اا ريح لاق دب وس انث

 دبوس انث لاقىبثملا

 لولا ٌّق ةضد رفدرلاو ع وط: مالسل الاف نسا نعل <رنعنامغس نع كرام ا نبا انرمحخأ لاق

 امئث لك ىلع ناك هانا هزانث لح كلذب ىنعي (ابيسح شلك ىلعناك هانا ) هلوق ليوان
 مس دص ايه ءازحا هب راج ىب كلم طمع وموقع اط. نملا مالا نم ساذلا| هيأ نولمعت

 اذ. .ة-لافاس دهان نع عجن نان عىبسع ان لاف مهداعوأ ع لاقورعن د

 تيسحلالصأو هإ' مده أخ نعم أ ثبان هلمش ا5 : لافةفيذحوأ انك لاق ىن ل دع

 اذكواذكىعانالف تدساح ءزملاقب ءاصحالا تعم ىفوهىذلا باس كا نم لامعف ىداذ مو هوااازه ىف

 نمةربصبلا لسهأ ضعب معز دقو هباس- بحاص ناك اذا كلذ وهبي سا ذهوا ذك ىلع هبساح نالذو

 ىعخ ارامسدا ينس ىلا ىبس> اهملاش فاكلا عضو ااازهفسسحلا ىنعمنا ةغالا لهأ

 ئغلاتيسح ا ىفل اة الهنأ كلذواطو لوغلا نم طلغاذ_هواذكوازذك ىسح مولو# نم ع

 لك ىلع ناك هللا الوعي هللاوهسس>و هيس-وهلاقناعاو هيل عبيس> وهذ ىلا ىلع تدسحأ

 نموءدفاسإ رالتمايقلا مول ىلا ينعم وهالا هلاالهتلا) هلوقلي وا ىفلوقلا © ابيسح ئش

 ةدويعلاىج م ىذلادوبعا ا كنعملوهالا هاالهّتا هاوقب هوا ” ل>- ىعب ا *ن هللا“ نمىدصأ

 نم هةعبمل لوشن ةمايغلا مون ىلا <-نعمدل هلوقو عئاط لك ةءاطوْئْد لك هدامع هلىذلاو مج هلالا

 نييهنك :ىكقن ومهلا عابد ةساذلاىر ا ىذلا باس 11 فمةومىلااعيج كد دما ت ار

 ْن مكللوذأ 1 ةقصح لك ث اللوق هيقابت : رالز ةكسلاو هيا 0

 قدس[ ندي ا ءغرع .ةمايقلامولىلا ماحىأ ١ ىريخ نمور يخأ اوكلذ

 باوثلاوبا او ضر ءااوءازللة ا. مول ىلا سما قاهربخلا نميري امةةيقحاولعاو
 ىدعو و هيف بذك الىذلا نع الو ل -ةجىفاو رتءالومت تىفاوك- 5: ذانيقب باقعلاو

 كلذ ىعباشي كل هللا ن

 كاذواثي دح هللا نمقدصأ 0000 2 تاسع نر طالع د 00

 18 د 1اعتهلياو ارمضاهنع هن عقدي وأاعف هس غن ىلا هيذكي تاتصل يذ#كنأ امعا بذاكلا نا

 رمذ عفدالو مه مهن بال_:- ايلا هوع ديال هنالرزحح «همنو 5 :نا زياح ريعف مبا ورضا اقلاع
 نءو ريظن 1 السا ف ةنرك تأزو ىدعق» .رك ذىلاعتءاو ساهتءرض مقدوأ هسسشن نع
 مسكر ادقاو نيددف نيشفانملا ف ااف) هلوقلب ا ىفلوقلا ٍّق ١ ريخواثي لح هللا نم ودصأ
 لبسها ىف .نونم ولاا أوك: 0 .- , ف نيفانملا ف يك لاذ هلوقب هؤانث لج ىنعت (اويسك اع

 قاما



 تاك ولو5 .رزغن رونكوو ريثك مولع ىلع وسم ) ا ا هيأ عمو دصاعم مدالتإ وهيناعمبواحت دارملا نيماك-لارثك لاق ونواعتلا وفالتالا

 نضق انت نم لك م هننارب اري ةدنعنم

 ضفانتل اهيناغت ىذلا وب اراعضا و

 الو سن اهمنذ نع لثسسالا هلوك

 ىف كلرنشلا لبهأ ماكحأ ىلا مهدر هنناوش | ذب ىنعب ومسك ام مسكرأ ناو نيتفات نيتمف قاغنلا

 1 تلسلا لآن راوت ةدوجلا نك زال مرار ذ يسوم ماض ْ
 ارو زلاؤك ذالااولاهوةاصعاوفاك 5 مهئار انلامجىلاو سكراو

 فل ريش مو سكر هنلاو ىاوهللاد,عقءا ارقىفا منا رك ذدكو مهسكر و مهسسكر كرا ملا

 باص قالت نا ىفتازن 1 :مهضعب لام ةب 1 . الاوز همهنف م ازرتنمذلا ف لس وأتلا له ف لتحاو

 دحأ مول :لسوءيلع هللاىل ص هلن'لوسر نع اوغلخع نيذاا ىف مل_بومياعهنلا ىلسص هللالوسر
 لاق نمرك ذك انعبتالالاتت لعنول هبادصالو مالا هياعهيا لوسرل اولاقوت تبدا ىلا اوفرصناو
 لاق تناثنب يدع نع ةيعش .عدوادوأ ا" لاق ىطساولاداب رنلذقلا مد كلذ

 ىلا جب رخاسا مودم عونا يس يلا نأ تال زنعتدحي ىراصنالادي زينب هئادبعتعم»

 ل أون ةقرف نإ ترق مهمف مسوهيلعدللا بص ىذلاب تاكأ اعف فمن نغةغئاط تعسردحأ

 نودي رثااويسكا اميمهسكرأ هللاونيتنف نيقفانملاف كلاي. الاهذهتازنذاللوةنَدَق ةرفو عادت
 5 رانلا ىنتاكاهثبح ىننتاب ماوةممط ا ماة نب دما ىف -- وهلعديا ىلص هللا لوسرلاف . الا اودمتنأ

 وأن عج م ماشسسنا هلود 5 عمت أج

 هلوق عمنيبم تامعت ىهاذاو هلوقك

 ريد ةلالنع لاذ سلا ناما ماك

 دع ضناتلا طورمش ةظحال_مو

 امهريغو ناكملاو نامّرلا داتا

 نوكوهمظأ ةصدارملا مسهونأ لاق و

 هضاعب او هث ازسأ نم ءزجحلك لبد اك
 نامولعملا نمو زاعالاد_> اغلاب
 ةغاللا تب اعف ناك ناو تاسنالا
 ةريثكلا اعمل ىلعالهشم البو نسا فدع ويجمع لاقةماساوبأ اند لاقبي ركولأ امص ةضغااثب 0 ٍ ل 4م 0 1 اهةدماسا 1 6 اه 1 ءاغ 3 53 ض0 اذا ةحاصغلا ةءارن 0 1

 دك دو لا عطلان ل ثقي 01 مد 1 رك ذفلسومملع هما لم هّنلا لوسر ب رخخ لاغشبا ئدب زنع دب رينا
 44 بقاهم | ن 3

 هضعبوانيتماروق هضعب نوكي ث.دع نيدو ا دل . ان نب ديز رعدب ري ن هلل نع : اي نب ىدع نعةيام لافت 0-7 .٠ هفانملا| 1 ام ١ لي ادامع ع فو ك0 دك ف تلا

 قكلافمل «تولرامت هلبال ازاق مهلمعن الوب رفلاقو مهام هن قب ردا يدوم لع هنأ ىلص أ !|ارزغ

 ىصدهللا لوسر ب ادكأ نب :ناك هيفا ثاىفتلزن : لد نورخ لاهو ة هب . الاوح 1 ىلا نيف ني ةفانملا

 54 ىلا ١ و ا ار رهطافةكمند هكشنا مد ومدقاولك 0

 كلذكتآرغلان مالو الزاناهغ.: ع

 "لايعت هنبا ع مز دعم هل ١ع

 رانا !بوحو ىل_ءةلالد:: ال افو

 2 ٍلاامةريدتلا ىف معال الد: سالاو
 ناىلعةلالداهسف ئابجلا لاق ولحس نو عز ةنيدلااوا ىت-ةكمن» اوت موق لاق تظن تفاناز نا فدا ميكا
 لعف ناله ةقوا رمش دامعلالاعذأ تورد مهل عت ةاضءداول َّ ل ا اهل ذ دعب اودنرا متو رحا ممهنأ
 تواغتلا نع 0 هنااا سلا ساق مهقاشن هللا نيف نونمؤم م هلو لئاق هدنوةفانممهلوّشب لئاقذ نونموأ .امهنف فاتح اناهتف
 مل_سوديل هللا لس هىبنلا نيب وهدد و ىمل”الارعا وعن لالهو ىلعنودي رب موعئاضب اًواذ مهلاتع
 الاله نومؤي م مناي مع مقدف همو5ىل' اهب ١ وأ نينمؤأا ل: امد : نأ هردصرمص> ىذلاوهو فاد

 اذث لاق ةفيذ> وأ 5 لاه ىنثملا مدع دهم م وهيل علنا ىلسص ىنلانبب و هنو

 ذمولاولتاقب ملف مهلاتقب سمو مهقاغن هللا نيف لاق هناريغ ودب داهاحتن مه لأ نبا نعل بس

 مل- سو هملع هللا ىلسص هللا لوسر ن نين ودين وىمل”الارع ع وعن لال هنؤودير ماكيتا اواخ

 0 ا 3 مشل لهأ نم موقف ةهفالتنخا ثاك لب تورخخ ١ لاووما

 ىنث لافقىأ ىب: لاه دعسزب دحت .'مدص كلذلاتنمركذ ني. لا ىلعنيكرم ملا نونمعت
 دق ةككاوفاك اموةنا كالذو نتف ن.ةفانملاف اذ هلوق سابع !نعهسأ نع ىلأ ى' كاقىع

 قلن ااولاَعف مسهل ةحاح نوبلطد ةكم نماوجر فن نيكرمدملا نورهاظناوناكو مال_مالاباوملكست
 تااق ةكمنماو-رخدق ملأ او ريخأ امل نيذموا ناو ساب مهتم امسلع سن 0000 0

 نينسؤملا ن هىرخأ ةثتلاف .كودع م. عنورهاظ» م مناف يهول ةةافءاثبمللا ىلا اوبكرا نيذمؤ!ا نمت
 اوكرتي واورحاجي مهنأ لأ نم هيرتماك-:املثعاو ماكس ا دوت
 عيل 0 لوسرلاو نيت :كالذكاوناكف كلذلمهلاو .اومهؤامد لقسم م ه رايد

 نودي ربا اومسك اع مهسكرا هللاو نيستْمف نيفانملا ف ا :تارتفئتن ءنيع ر هلام ادداو

 ! هلوقهداتقن © لايبعس ان لاهديزب ا لاهذاعم نب , مشل ار هنا ”الاشال ضأن ءاودمت نأ

 نمزلي.الهناباوبجلاو ىالتخالاو
 فات الوتواغتم .ربغدمالاك ّث وك

 بسع ةفاتذ هلاعذأ نوكتال نا

 انلسلداوقلاو رهاظملا نالت

 قباطمريغ هنوكوهوهفالددخا كل

 لقةيناستالا»بصاقعملا و صارغالل

 مالا بس ان ظن بسحب نوكي
 نعل .ةونيةفاذملا نعىكخ مث هسفن

 ربل عهءاماذاهنا نيململا ةةعض

 سال كلذ نأك ءاوسرو مالا نمسهاي

 فو.-11باب نموأ نمالا باب نم
 رسلاعاذأن اعي هوشع ا وهءاوعاذأ || -

 نوي نأزوحب ونانغا هيعاذأو
 وهوة عاذالا هبل سعف هنعاذأ ىنعم

 نم ءاسشفالا كلذ فام ىنذعالو غلبأ |

 ناتاداب لا كالت ناةهج نمور ذكلا نعل ظن ال فاح رالا نأ ةه>نمر رضا 'ء .(نيسماح 5-5 (ررعشإ) - 6 0 1



 ثنا تناك ناولوسرلان مانو رااوناك نيعفانملاناللوسرلا ندص ىف نمل لا عضل )1١4( ةجشتر وأ عشت ملو نمالا ناسف تناك

 ةفعضلاقنارطضا لص>-ف وللا

 نعشعلااض اوةري_هلا ىفاوعتو

 رارسالار وسهط بجو ءفاجرالا
 دةفةئي دما: لدم نفاونالكلذو

 اودعت_ءافراغكا!ىلاريأتا لصد
 ةدكالا ىنعمىفواوذصة وأ لانةال

 ريس كلذاودر ولو لوالا لاوقأ
 م هوء.اع هنناىلسهننال ريل

 ةياوعأ ارامك مهو مالا ىلوأ ىلاو
 اونات نلاوأ رومالابءارصبلا
 ريبدت لل هلعل مسهنم نوصؤي
 نيذلا هنوط ند نيذلا هراو ريخأ ام

 مهب رادعوم طغب ريب دن نوجرذخسي
 اهدياكمو ب رح ارواب مسهتفرعمو
 طمنلا جاوخا طامنتسالا لصاو

 رغح ا ملوأرثبلا نمحبرخت ءاماوهو
 ريبدتلاو ىناعملا ارذكسالريعتساف
 هللالوءر نمنوغَش اوناك ىناثلا

 ىلء مالا كوول و هيلع هبا ىلص

 شيمي لسعر ملا ةاورإ
 راعشتساو فوح ىلعوأ ءادعالا
 ةدسغم مهتعاذادوعتف هنوعبذف
 لوسرلاىلا هوضوذول مهأ لسقف
 اوم لناك اولاكو مالا ىلوأ ىلاو

 فكه ريد دب نوط.ذتس نذإا

 هيف نورذيو ؤنانامو هنو ربدب
 هاوفأ نم نوعم-اوناك ثااثلا
 اءارمسلاريحن نم ايش نيتفانملا ضعب

 مهل ليقف هنوعبذيف ةمصلا مولعمريغ
 لوسرلا نسم هوبعم- ىتح اونكسول
 وهل _هوء:كاوملعل مالا ىلوأو

 مهن روطيشت_ملاق عاذيالوأ عاذبامم

 مسهنم هنوطبنت د ىنعمو توعدذملا
 سمالا ىلوأو لوسرلا نم نوعي
 مسههح نم هلع نو رخو

 ناىلعةلالد ةءاالاىفءالعلا تلاه

 اوهح رب نأ اوسمأ مهمالت >> سايقلا

 ن هرمالا ىلوأ ىلا عئاقولا ةفرعمف

 دقاناكوةكع نيكرسشملا عماناك شن رق نمنيلج .راناك اههماالرك ذتن الا نيف نيقن املا ف مكلاسف

 ناليقمامه وهلا ىن باج أن مس انا مهلذ ملسو يلع هللا ىلص ىنلا ىلا احا لو مال_سالاي اماكست

 قهللالزئافام فاو درعا شنو مك! لال مهضعب لاقولال-امهلاومأ واههءامدناوهضعب لاقفةكمهلا

 1 وأ اةاف كملغ مهطل سل هللا ءاش .وأو غل ىشاريسكا اعمهسكرأهللا و نيتئف نيةفانملا فوكلاف كلذ

 تلاّقف ن وأ كلامهف ىاتحاف مه وةافاي ذكم نمل ذ ناكواوأس أدق مهمأ لس وهبلعهتناىلهىنلا

 مهسكرأ هلل اونيتثف نيشفانملا ف كسلا هللا لزتاف مارح مسهؤامدةغئاط تلافولال> مهؤامد 0

 لاق نا_ملس نير .عانرمخأ لوقي ذاعمابأ تعمم لاق حي رغلانب نيسان ع تئدص اويسكامع
 مسوهملعهّنلا ىلص هللا ىن نع | اوةلخ سان مه نيتثنيةفانملا ف وك .!اف هلوةفكوشن 'لامضلا تعوم

 3 وهيلعدتاىلسمدهتال اوسر باذكأ مسهفف لت افا ورحاهيملو ناعالاا اونلعأو ةكعاومافأو

 نءاوغاع اولاقو نورخ 1متيالو نمأرعتو مس سو هيل عهللا ىلص هللا لوسر باث نم سان مه اوف

 الن أمه سو مهتبالو نم نينمؤا أرب ونيةفانم هللا وهام« ذاو زاهي لو سوه ءلعهلناىلصهنالوسر

 اءجورانااودار أةني ماب اوناكموق ىف م_هفالتحنا ناك لب نور ١ لافو اورحاهيىت> مهولوشب

 نع ُّط ايسا اهب لاق لضغم نب دجأ أمك لاف نيس اني دم قب رص كاذ ناق نمرك ذ اها

 نآاودارأ نيعفانملانم سان ناك لاق اوبسك امه سكرأ هتلاونيستتف ني ةفان اف وكلاق ىدسلا
 | ىلا حب رخن نأ نعلفاهانمختأ و:تيدملافعاجوأ نباص ادقانانينمؤمللاولاقفةنبدملا نماوجرخت
 هيلحدللا لص ىلا بادجأ مه فات اواوقلطنافةد رببا أ اك اناف عسجرت م لئاةن ىتح رهلفلا
 تلافو مهاذلئاعف :]ن ذأ لسو هءلعهنلاىلههللالوسرن ا انددو نو ةفانملاهللاءاد عأ ئاط تلاقف لو

 مهسكرأ هللاو نيتئفنيقفانملا ف كسلا هلوةىفدي زنب لاق لاق بهونااانريخأل اق سنو: مدع
 ملكت نيح أن ب نأش ىفاذهلاق هللا لسسفاورحاهيىت-ءايلوأ مهنماوذختتالف غلب ىت-اوبسك اع
 لاقو لوس [١١ ثبهتنادمع دب رب هنم هلوسرلاو لبا ىلا أر يأ ىناقذاعم نب دعسلا هذ ماك”امةثئاعىف
 لوسرب اد فالتتاىفةبب الاهزهتلزن لاق نملوة كلذ ف اوصل ا,لاوذالا هذ هلو او رغعحونأ
 ىوأ كلذانلقامناوةكم له نم مهمالسادعب مال.الا نعاودئرااوفاك موق ىف ل سو هباعهننا ىلص هْنا
 لهأ نماوناك موقممتاا مهد نيلوقدحىلعوهامنا كلذ فل وأتلا لهأ فالتخانال باوصلاب
 الف هرك ذىلاعتهلالو:فوةنب دما لهأ نماوناك موق مهنأرخ الاو مهنعةداورلاابرك ذدقامىلعةكم

 ةرعلانال ةنيدملا لهاريسغ نما وناك مسا ىلع ليلدلا مذ وأاورحابيىتحءابلوأ مهتماوذذت

 ناك نءاماةرغك-لا .صرأرثاس نمهتني د مو هرادىلا ل_سوءراعهللا ىل_طهنلالوسردهعىلعتناك

 ةرع-غلارادف هنالذر عه ضرخ هيلع نك لفل ثلا لهأونيقفانملا نمامتمةرح-هلارادىفةنبدملاب

 يكلاخحلا ىلع بوصنهوه مهضعبلاةؤنيتثف هلوقبصأ فةسبد رعلا لهأ ف لت اودماةموعنطو ناك
 نييفوكتلاىوك ضء»لاقونيب ريدملا ضعب لوق اذ_هو ماعلا لاح ىفكلام ىنعباماف كلام وق
 مالكلا فز و< ولاقةركذوأ ةفرعم || مىفبوصاملا ناك لا ءالو لاق كلام لعف نع ب وص موه
 تحط عضوملكولافاهجشأ امو نط أو ناكب بصني ىذلا لعمفااكهنالهانعمرثاسلا كلم لوةد نأ

 راصب وأ ناكبامابوص:مني:فنادصة لاوةرهاطريغىهول مالاباهرخ 1 ىلا ةرابعلا هزه ذكهب

 هىيمصعم ها لمان هردقملا
 222222222222222 ْلالٌا ه8 # 87 يس ب م اممم

 ف أ مهنيطينتسملا نا ل سنالان اب ضرتعار سايقلاوهر اهريظ: ىلاةعق ودرن ذارهفاط |.ءننسانوكس اصنلات +اورف نيطبنتسملا
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 مئافولا فطابنثسالازاوبن«مزلب الو )١19( بورحلا ف تازةيتتالا نكلان!-ثلاثلا لو ةلافاكتوعنذملامه لبءارتالاولوأو ءانلعلا

 ك-:لاوهسنمةفر ءملاغ هنزاح بو دذملا نم ل عشب ولعفهف

 اءاق كلام لئاقلال اوقاف بولا تالا فنا ردل ايل ؟لوقلااذهو تاما: نونا تنئظن او ىنعملا
 لهو رع هلوق لب وان ىفلوقلا ُُق اههاب-اوصو نافلاوامتاودنأ اوناك بهذ مىفو هذ مايقلا

 ءانعممهضعب لاقف مهسكرأ هللاو هلوق لب وانى لد واتلا له فاتحخا (اوءدك اممهسكرأ هاو )

 نعى اسارملت ءاطعن ءمب رح نيا نع جات ىنبث لاق نسل انشدص كاذلاق نمركذ [لفاكمهدر

 لاقنمركذ ةوأهللاو كلذىنعمنورخ 7 لاهو مهذراوبكاجوهسكرأ قاد سا.ءنبا

 سامع نيا ع نع ةحلط ىلأ نب ىلعن ع هب وانعم ى لاق هلياد.ع ىف لاق ىلا 1 ٠ هرج كإذ

 لاه نمركذ مهكلهاو مهلضأ كلذ ىبعمنورخ 7 لاقو مهعقوأ لوي تك ايمه سكر هللاو

 موهسكرأ هللاو 0 هع نءنايفسوأ ام لافنيسحلا ا 0 اشاعه كاذ

 نازرلابتع اذث لاوقدما اذث لاف ىجثملا ص ميكاهألاف

 لاه ل- ضغمنب دجأ ان لاق نيا نء دمت انئص اولعءاع ريتا .سك أع مهسكرأ

 لبق كلذ ىنعم نعن اسما !ىلءاندتأ دقو مهك-اهأاوبسك اعمهسكرأهللاو ىدسلا نع طامسأ انْ

 هللا لاضا نمو هللا ل_ضأنماوده نأ نودي رثأ) هلوقل. وانت فلوقلا ف هنداعانع ىنغأامم
 نأتونمؤملا يأن ودب رتأهللا لضآنماودب نأ ودب رثأ هلوةب هؤانث لج ىنعب .(الدس هلدحت ن اف

 مف« فعمللا هلدخ نمكأ ذب ىبعب هنع هلي اهإ ذأ نميفلو +دلاوهب رارقالل هوةفوتفمالسالاىلا اود

 نيذلا نيةفانملاءالوه نءتعءنادىلاذمقلل» هرك درلاعت هسا «باطةادداعاو هي رار الله ةنوت

 تماذق سنا ىهلشلا نذلاءالو هدب ادهنوغبت 7اهواخت ل فلل وقد ”الاءذهىف ههتغصهللافصو

 هلدحت ناف هنا للضن نمونينمؤلانموهلاةقدار نم مهلاتق نعمت عفاد مالسال عاب اوقلانع

 ءاحامو مو .!عهلب | ىلص دمت همشد وهب رازةالا نمهبدضأ ام عاب اوهنيدن عود نولوعي ال. امس

 الو هلبا لذخام لرد اىلااهمذ هيد ماير ط هلدعالف لوق اوةيالمس هلدح نلفهنع لذا فه دنع ن مهي

 م هماوذختالذءا 9 نورك ”هاورثك انو تك ولاددو) هلوقلب وانى لوقلا © اعسونم
 نونمؤملااهيأ ىنعاورةك م نورغك-تولاودو هلوةب وانت لج ىنعن (هللال يبس ىفاو حا هي ئئ-ءايلوأ
 هللا ىلصد# عك: قد دصتو وك ركيناد-واو دعت فاو رغكت نأ نانثف مهمف متن !ندلا نو ةفانملاءالؤد

 ووو مهلثما اراغكن ونوكتفلوةب ءاوسنون وكف كلذ مهاودححك لو. اورغك اك لسوديلع
 رادنماو>ر < ى-لوةب هللا ل دس ىفاورحاهي تح ءاملوأ مماوذذت الف هللا , كرشلا ىف مهورتنآ

 اغا قسما لي سف اولها و متابجالو ادىلا بوكر يشم هللأب م هنيذلا اهلها اودراقب و كلردلا

 دعس ليت ١ هي دح اك <. تتيح موانوكي ومكث نا 3100 راسد» ف ةلدسوهو هللا ند

 اورغك اكنورغك تولاودو سابعن/انع هدأ نعمبأ ىث لا ىب لاف أ ىنث لاق

 ىسحلوق ةرعولا ىنعب معنساك اوعندا ىت 0 رام ىت>ءانلوأ مهماوذقتالفءا اوسنونوكستف

 الو مهوعدجو ثدح مهوأْاو مهوذف:اوإوت ناف) هلوقلد وان ىف لوقلا ِظ هللا ل-'سىفاو حاجي

 هلوسرو 1 رارفالا ن عنوناذملاءالو هه ,ريدأ تاق هوانث لح كلذ ىتعبب (اريصنالواءلو مهتماوذخق"

 اهيأ م-_هوذفن مدار ىلارغكلا نمو مال_#سالا راداىلا كرمشلاراد نم ةرعدهلا نع اولونو
 الوهّنلاضرأ نم مهو عبص أن أ مهدالد ريغو مهدالب نءمط وك لو محسوب هولأتةاو نونموؤما

 0 ىلع كر صن ارصءالو كر ومأ ىلع مك ااونالماخ مهتماوذخ"الو لوقي اماومهنم اوذختت

 فلنا نيذلا قاةنةعص ىلعتناب هؤانث لس نان هرمذلتا اذ هو مثنعام ماودوالابخ مكن ولأن الراغك

 ليداتلا لهأ لاق كلذ نات ىذلاوخب ومونعةعفادملا نعم منع عفادنإربذحتو مهرسأ ف 0

 نءعهسأ نعفأ ىث لاقىع ىث لاق أ ىنث لاقدعس ندمت ْندص كلذلاه نم

 هللاو هدا نعءروهعمن

 ١ ى صقاول نمنال نط او ناك صن اك هر

 ىف ط ادنت_سالازاو_كاهمةةلعتملا

 د مسق نافةيعرشلا عئاقولا

 اناث ناكر“ الا ىلع نيسابلا

 قرمشلا سا. ةلاب ىرسشلا سا..شلل

 دارملا نو ثأز زوالا نكل 1

 نمةعرشلا ماك>الا يارا

 تابنك رب نموأ ةيعحلاا صوصتلا

 وأةباصالا ةءاربلاب وأ صومالا
 نا_ورثك الالوقناك لعل 2
 راضملا فو ةدابالا عفانملا فيىلدالا

 م مسلروءالاهذ_هلكوةمرالا
 6 ١ اذ ئشىفعرسشلا سادقلا

 3 ل ىلحاد رمد لا ساقلا

 للا دسغمهنوك اطرعشب نكسا
 هنوطينتس نذلا لعل هل اوق ليلدب

 نأىفع املا اغاوإ_ثمفعازنال و

 ةفععوه له نظالد.غملا سانقلا

 نيطبنتساا فرص ناب ببجأوالمأ
 ناك ولذاىوةلاب سيل نيعيذملا ل

 مظندقسيلالا ناكلكلذدار#ملا .

 ل 1 .رلاىلاهددر ولولاعب 3 مالكل ١

 ةماقاريغنم هرطعل مالا ىلوأ ىلاو
 نابىناثلانعو رعضملا ماعم رهلاظملا
 قلعتي ام لك ىف ماع ف رولا وأ نمالا

 صوص هنا مل عل وفياكتلا ناس

 ماكحأ فرعاذاف برس ار وماب
 زاوج مزل رششلا سايقلاب بورخلا
 لئاقالذا مناف ولارتاس فهي كلسملا

 سايشلا لاف نمناىرث الآ ىرغلاب

 حاكنلاٍباي ىفالع.بلاباب فتح
 ايشنأ ثااثلا نعوهبلاتغتان م

 نعو اطامتت_ساى وسال كلذ نم

 نالا هيدارب دق معلا نأ عسبارلا

 ى :رمشلا نانا نكلاذمل-بلاغلا

 ىلع بلغ! هجم هنال لعل دمع. ايدنع

 لاعمىل_مالاىهنلا مك نأ نظلا

 ىنعملاكلذنأ نطلا لع بلغ ماذكب
 مح نأ نط لصحعرغااىف مئاق

 قد رط ىف عقاون فا !مهلوت ىنعماذهر ناذلا اذه قفو ىلع لمعي ناب فاك مهناب عطغي نظااذهدذعو ل مالاىف همك ط واسمع رشلا ىفهللا : . .٠ تاعي# أ 77ر70 ب بتال



5 

 هلوثامأ اذك اف ىمكت نأ اعطق عام: ئالغلاةعقاولاىفاذك كنط ىلع باغامهم (113) لاقملاعث هناك هبعوطةموك ل اوكا
 نسي ببي سس تستسلم ( واطول الا نانا طوب

 نمالماق نأوهوالاكثا ىدَتَعي

 عانت مدعي حاتحال شانلا
 نكل هتدروهّنبالضفىلا ناط.ثلا
 ن.دحاو لك ىلاةبسنلاو بام حالا

 ضقانتاذهف قاغتالا, تراث سانلا
 ضقانتلا هلاَزافنورمسمملارك دف

 حارءانثتسالان أ لوالا اهوحو
 جرخ أ ىلاعت هناك هيا وعاذأ هلوةرىلا

 ندم نثر مهولتناو مهوذف ةرع-هلا ن ءاولوت ناف م_هوأتقاو مهوذفتاولوت ناف سابعزب ا
 ثيم _هولثةاو مهوذف:اولون ناقىدسا انع طامسأ انث لاق لضغمنءدجأ انث لاق نيسحلا
 الا) هلوق لم وان فلوقلا و مهو: دحو ثح مهول ةافمهرغك اورهط اذالوةد مهو دحو

 مكن م ,وةىلانول_صت نيذلاالا هلوقب هؤانث لج تعني (قاثيمم هدب و مكسب موق ىلا نون هد نيذلا
 | لفةر دولا اونو هلوسر و هلا تاعالا نع مهبف متغلّت شا نيذلا نوتفانملا ءالؤهىلوت ناف ناش مهني و

 | مهب ووك شيب موقىلا لصون مىوس مهوقدحو ثيح مهول قاو مهوذفن هللا ل.بسىف اورتحاهي
 نء موف لخدف مهلا لصو نا ناف مهمكح اوضر ومهنماو راصو مهمفاوأخ دف فام .مودهعو ةغداوم

 مهلاومأ منغتالمهي رارذو مهؤاسن ىستالوهف لوحدي م امد نةح ىف مهمكعحابضار كرش !لهأ
 نيذلاالا ىدسلانع طابسأ ان لاقل ذغمنبدجلأ انث لاقزي_لانب دمت انئادع 5
 دح ا ناف مهوكدجو ثيح مهوأتةاف مهرغكاورهط أ اذالوغ قاموس وعكنبب موق ىلا نوأصن
 نبن ع سنون ئسدص ةمذلا لهأ ىلع ند رت املثم«.ءلعاو رحاف ناك مب وك شيب م وقى لحد مهنم

 نيذلاءالؤهىلا نولسصد ىاثيم مهني ووك موقىلا نواصنب نيدناالا هلودىدب رن الاقلاق هو

 نيسمحلا انث لافم.اقلا اًشامع ءالؤهلاملثم نامالا ن٠مهل موه نمفاث.م كب و مهن

 تلزغلاق قاشبم مهن دكني موقد نواصي ندذلالا هلوذةمركعنع جي رجب نعجامح ىنث لاق
 ضعب معزدنو فانمدبعنب ساعة ءزخو مدعج نب كلامية ةارسو ىبسالارعو عنب لالسهفف
 مودي 0 مول م ماسنا ىف زواصتي نيذلاالا موقىلا نواصي نيذلا ذا هلوق ىنعمذا ةيبرعلا لهأ
 موقىلاتدستناة أ صاةغص ىف ىشعالا لاق بستنا وىمينا ىدك لح رلا لصتا مهل وق نمفاثشمم

 مغاور فواالاواهتيسنر كيو < لئاونب ركبأ تلاقتاصتااذا

 |لهأ نم م وةىلاباستنالانالعضوملاا زهق لي واتلا ذهاهجوالوتيستناتاصتا هلوقب ىنعي
 منسهلام نامالاو دهعلا نم مهل نكي ملاذا مسهلام مهمل نيبست ملل بحول ناك ولد_هعلاوأ ةعداوللا
 لهالونيلوالا نيقباسلاءابسسنامسهو اد رق لت اهيل سس وهيلع هللا ىلص هللا لودر ناك امل
 ظ ىكرمشم لبو هما عدلا ىلص هللا لو - رلاتق ومهدهعبدهعلا لهالا هرثك أم مناعاب قيلانم ناعالا

 | مه نينمؤملا باسنأ نم محاسن برق عم مهتمنابعالا لهأ هيف لخداع لودندلااهك ربي شب رق
 نمدهعلاىذلامدهعلا نم هلاب>وم نكي مل مهمرهعلا ىذىلا هل دهعال نمباسننا نا صصاولا ليلدلا
 ,قررمشم نم نين زا اءامسنا نم لتاق نم مل_سودبل هنا ىلسص ىبنلا لاق نا ةلغغوذ نط ناف هنا سنتا
 لب والا له ناقد |ًةبص مهدي 0 موةىلا نول نيذللالا هلو هنامدعب ناكاساشن رك

 هلوقلي وان فلوقلاق مالسالاف شب رقلوددوةكم خف دعب تازثة ءارق خمسن كلذ نأ ىلع اوعتجأ
 1 ٌدادو] هلوقب ءؤانث لج عني (مهموقاولتاغي وأ واتاقي نآأوه رودس ترمددح 0 ؤا>وأ)

 الاوهوةدحو ث مح مهولتق اوههوذفت اواون ناف مسوموقاول انتي وأ وانا ةي نأ مهر ودصترصح

 نأ نع مهرودص ترصحدق مهنم قاس نيذلاالاوأ قاسم هدب ووك ذي: موقىلانوأصب نيذلا
 نع مسهرودص تنام هر ودصترص- هلوة, ىنعي ووك فولد مهموفاولتاقي وأ كولتاقي
 دة ماكو أ لعف سئ ن + سغن تفاض نملك-ل لوة:برعلاو مهموناول اهي نأوأ ملئانقي تأ
 انماع كلذلاةنمركذ لد واتاالهأ لاق كاذىانلة ىذلاو ف, وةءارقلا قرمد1لا هنمو رمصح

 مهرودصت محم ٌؤاجوأىدسلانع طابسأ انث لاقل ضفمنبدجأ انث لاق نيسحلا نبدمخ
 مهموقاوات عيوب مولت اعب نأ مهر ودصت :اضلوةي مهرودص ترد مك. ذاواخدفاوءجرل وة
 ةلالدل هرك ذ الر لو رتمم هموقاولتاي وأ واتا نأ مهر ودصترمص> 5 ٌؤاجوأ هلوقفر
 لعف برءلإ نا ثنمنالدةرك ذ لرتف مهرودصترمدحدقك ٌؤاجوأ انعم ناكل ذوهيلع مالكلا

 1 ةعاذالا هذه نم نيعفانملا ضعب

 ىلاثلاةهئاط تسد هل |وقىف مه> وخأ

 لعل ى_ءبهلعا هلوسقىلادئاعهنا

 لاق ليلقالا مهتم هنوطبن:س نيذلا
 ىلوألوآلال وعل ادرمماوءارغلا

 ءلعب لقالاه ط امنتسالاب معيام َنآل

 ءانثتسالا فرص و هلو رثك الاو
 لاقكلذ دضىْضتم. ورك ذامرلا

 اذ_م.داربالهنال طاغازه جاحزلا

 ق.دد رطن عرض ::امطامنتسالا

 ربخ طابنةءاوهاما ضماغركفو

 نو ريركحالاؤكإذك ناك اذاو

 ةدالباا ْ خلابلاالا هنوفرعب

 ىلع جول طامنسالا نأ فاصنالاو
 ف.ءارالاو زامخالا ىرغت در

 الوجتناكن او ميوص أ حاجزا مالك
 5 ةيعرشلا ماكحالا جبارتقسا ىلع
 دريملاو ءارغلا هرك ذام قدافرم
 ىلا فورضمءانثةسالا نأ ثلاثلا

 لضغلا نال سنلا قدوه هلام
 هيفو صاخ ْئشبنارسغ ةجرلاو
 نمةعامج لوقامهددأ ناه-و
 تارغلا لازئادارملا نأ نم رمممشملا

 دخت ةءبالولر رعتلاو رمت شعب و

 ناط.ذلامتعبتالنآرقلا لازناو
 نافوكنمليلقلاالا هنلاب حر غكلو
 دم هثعن مدسعرب دقت» ليلقلا كلذ

 نب س5 لثم مهوهللاب رغك. ناك ام
 ندب زو لفون نةفرووةد_ءاض

 لم انههةجرلاو لضغلايدارملانأ سما أل اوقاا مهمناثو سو هبلع هلياىله دة شعب لبق هللاب دينمو هاوفاكا لانو



 مهو كم ل 1ةلاالا نيدلا مت مكرتل ) 8 يقل ىف. أل د... هس طيس ناقه ااا دن هنا سجال لس لعراللا اورصنلالوص> (007) الولرب دقتلاوا_ملظع اًروذر وفافمهاوةبنوقفاثملا امهانك ناذللاهةنوعمولاعت هنرمصت
 لضافأ نم تارعلاو رئاصملا لهأ 6١

 نم سل هنا نوملعي نيذلا نينمؤملا

 أ رمنإ لا تاخيملا راغن تمص منع ومو هلث ١:بهذدو ىبعع هلقع فهذانالفنالو هن كلذ لكم

 1| اذار_ةناللاخلا عضومف لاعفالا نمىضاملا غضو زاَح ىضاملا : ص ةرا مالو تراقأ دق ىنعع

 عاطقناالو مالا باق هنوك ىلع ا اهدودش ىدنع اهم ةءارقلا هربا ريغ هن اريغةحصت هم هدب رعلا فدك ىهوابصن مهر ودص ةرصح لدب رفةظلاو خفلارتاونالفاندلا | 1 ةاجوأ كاةآرقب ناك هنأ ىرسبلا نرسل !نعرك ددقواهيلعةخل اءاجالارغباهم وراصمالا مد هش ا ١ و با رق ترصح ىنعأ ةءارغلا هذه ىلعو ءاسع»الاهيسش و لامطلا نمهتندأهعم ثادشد

 ينيمالطاب داق هنوك مالا | شوو هزت لج نعي (البس مولع كلتا زعجاسا مسلا كمل اوغلو دلئايلن كورا اذ | الطب هنوك ىلع دب ةملغلاو رصخلا : وأن داق عكملع م عطلسل ههاءاشولو) هلوق لد وا ىيلوشلا شق مالسالاءارقةءارق نءاهحو رخو |
 هوحولا نس اذ هو ليلدلا ىلع ا فاثيمو سي 0 كدب موقىلا نوصي نب نذلاءالو ه طا بل هلياءاشولو م دلتا ةا جل موطأ ] هللا

 هلوقل ناوح هنا 0 لئاقف هلوق ٍْ يلع مهم ىةلاتقو عملاق نع مد رودصد ا .<نيذلاو مم ٌممْدَو مهر او-ىف نواح د

 لتقيفهنلا لبس ىف لت ة: نمو 1 مكنءمهةكهرك ذىلاعت هنلانكلونيكر رمدنملا نمت ادسعأ ممر ولتاةف نونمؤرلاا هيأ
 اذاومنءفكلان .هبكس أف حبل هب جرت: املس عم ينع مهفكيإك ل عع :أ ىزلاا اوعيطافهؤانث |

 ل
 ال_فاذكواذك نيفانملا صصق ١ ني ةفانملا نم مهلا نعم كلاب مكن ” مآ نيذلاءالو رمل -ارتعان الويك ولزكعانإف داش

 لئاق لب مهملا تغتلتالو مهمدتعت | 1 ولتاهب ملف مهمو ةلاتفووكلاتة نع مهرودص ترص دل مه ريموأ ؟دهءلهأ ىف مهلوخدب ْ
 ثيدأ اذاهثاءشسالاذحخ قئالئناف ||| كتيطعأ لجرلل لجرلا لوي ا5لئماذها_ملاومال_تسالاوهلل لاوكوحاسولوقي ملسلا مكاو ةلأو

 ا|وهامغا للا مكرلااو هل او هلو كاذك- ا لاتَعاأَو دابق ||

 حامرطا!لوق للا نموا_طسووك-ا متماحلص كلا اومب-ةساومهداب .ةمكملا اوقلأ ||
 داهلاوهانمنالوسرلا ىلع _جاولا ٍ دءالاهئءوناصملكدساال ال -تردائامت نا كا ٠

 ىداهملا ىلع سائلا ض: رو |١ ٠مدص كلذلاةنمركذ لب واتلا ]ه5 لاف كلذىفانلق ىذلا وكن وامال تسال هلوقب ىبعت
 . نيم الاب أ ذاق هيلع ءامجالاو ثمل لاق سلا ملا قل اوك ولئاقي لفك ولزتعاناف عسب رلا نع هبدأ نعرغعج بأ نبا انث لاق ىتالا|أ
 فداكتلا ةدهع نعح رخرتذ ا فصو نيذلا نوةفانملاءالو راح اا دال هنافالم-مهلعمكلل هللا ل عدا هلوق ٠ .أو ملصلا ِْ

 لولا ريغ وح قداهملا تأ لهاو | قمهلا طرعتالف نذاالو مك. 1 كلذ هنمقحارافةحبن :ةوأابسو أ لتقىلا امي رط مهئاسنو مهي رارذو || ئناكرات هريغنوكن مهبلع ساو | مهلاو هآو مكلسشلا لعحلا تال دخلة اول يال 0 مماحص مقص ّْ
 ناعرانالا تاءاقكتا ضورف نب ريشالا علسن ااذافهرك ذىل هت هلوقباهدعب ىئلاوتن الاءذح كح عرج دئلا مسن رب ريخ ليبسالا كلذ |
 1 ]| ناف الاق نسملاو ةمركعن عد زل ِ 0 ام لاق راوسنما ياض | فالذ تح لد غمهنا نافلا ىلع 1 كلذلا# نمركذ محر رو ةغدللا نأ م نأ اوان هلوقىلا مهوعدجو ثيح نيكرم نملااوأ ةافمرحلا ||

 ْ 3 -:نبموقىلا نواص: نيذأاال اريصن الوالو مهنماوذح" الو مه دوم د و ثيح مهوأا ةاومهوذفن ولون

 | ل نيذلا نعمتلاك اهني الت نحمملا ىفالاقوانييم انا طا مهملع كلان لعج مك.ئاوأو هلوقىلا ناثيمو بيبو
 || اهفلاقو نيطقملابحب هللانامماااواط سنو مهوربأ : نأكرابد ن٠ ّ وجر موندلاف موتا

 ءالؤه حسنف نوملاظلا مهكيئلوافىلا رايد نمكوج رخأو دلا فو ول:اق ذلانعهنلاكاهنيامغا
 ف 0 نم مت دهاء نيذإ| ىلا هلوس سوهان ءارلاقف نيك شكا ناشف اح رالا تان الا

 رهشأة عب رأ مهل لعف نيرفاكلا ىرختمتلاناودقلا ىزمت هريغ -:ااواءاورهش ؟تعب را ضرآلا| ا

 اول :ةاف مرخلا رهبشالا لسن ااذافاهمات ىتلا فلاقو كلذ ل ف تاك املطب ًاوضرالا ف نود ٍ
 ناو قطف قئانس او زح -: حدصرم لك مهااودعجاو مدو رتدغاو ب ةودعو هرةدجوتر-نيكرمشملا 1:
 دبعانربجا لاق يدي نين سحلا انيدص هنمامدغاب أ هلو ةىلاةاك زلااون وةالصلااومافاوونان :

 مهوك دجو د .-نيكرم ا ااولةقاقاهتذسن لاق ولزتعا ناف هلوذ ىف ة داق ن نءرمعمانربخأ لاق ى دازرلا
 نيذألاا لا هلوة فلو ةداتق تع- لاق عب نع مامهانث لاقلاهنملا نب جامع لاق ىبثملا يملا ئمدج

 لئاةفز وغلا تدرأن الاف ىلاعت |

 ٌكلريغض رن مك ضرف

 هيأق لسوء يلع هللا ىلصدهنلا لوسر
 ليا رقظلا اورصنلا نمدعت ىلع

 شامناا نسم كلهن هللاو و5

 فكي نأ هنا ىسعاذهش هلوق ل“ آديو

 هزبا نم ىسعو اورق نذل سأر ْ
 عامطاو عن لاحت ءلعءاح ولاتالمزح

 داهحلا مزاف بادعامم ركسااعامطاو
 هلا ىلص هنأ م .رحالف هدحوناك ناو

 نحرخالك رغصلا ردد لاق مسوهيلع

 انك اردوعبسهعبنو حرر 2 ىدح-و
 هنا دحوج ركن دحأ هعيش , مولو

 3 را
 قلأو نيكرمم أ ساب فك ىلاعت

 لات ةالولطلا عصتا تا سو هيلعمللا ىلص هناللعل بلدتي الا فوةنسلا تاب رحلا لروا اومدن هبا دع او ناهس أ نولق ف بع لا



  سالانأ فرغ نموذاك إلا ىناملاتق ىلا هذحو بو رح لا لوا تن. كم ولأهبىدتقا (172) ليقوكلذكهناالاهدحتو لالا ةرمارإ

 0 ب بتبببسكا الز رع هنا نس هل

 ناكوتوغلا هيلع لهس هنباءاضقب
 دشأهللاو توما ةمقت نع لزعع

 اليكةدشأو شب رق نماسأب
 باذعوماد هللاباذعت ال ان دعت

 ه6 ارفف د 000 00 5 ىلا فاث ا د موةىلا نولص

 مهوذحتو هوت دحو ثم ناكرم اااولتوا هل ف اود نيك رمشملالك داعي نأ بوعي .طعهلبا ىلإ ص هدن صو

 هلوقف ديزثبالاقلاق تهون اان ريس لاق سنو رص دس سم لكوسملاو اودعق اومهورصحاو

 لجأ مول برضدا جلا هضسن عمج أ هلكاذ زج: لاقت الاى اشم مهام هندب و رج مكابي مو ىلا نولي نيذللاالا

 نأ وديرب نرخ انودحتس) 4 اوذ لب وان ىفلوقلاةؤقداهملا نوك نأاماواو مس. نأ امارهشأ ةعب رأ

 اوناك نم تعفانملا نءرخ 1 قا رفءالؤهو (اهفاوسكرأ ةنتغلاىلا اودراملكمهموقاونمأب : وكو نماب

 دة ًاوامسا اولتقلاع نم مهد.نع هياوذمامأ هباحأ اورو هيل عهننا ىله هللا ا

 هللا نود نم هنود دعب ' اماو دبعو مهعماون أكو 0007 وا مهتم كا ذراع ير كس فسم و#

 اهمفا اينكرأأ هنغلاىلا اودرام هللا لوب م رارذو مس ماسنو مها اومأو مهن أ ىلع مه. نمل

 لي واثلا لهأ فلتشاو م-وهل*م نيكرمشم او راصفاودنرا هللاب كرشلا ىلاه_هاعد اماك ىنعي

 هيدللا مسه ةصوام لع نال رح رام موضع لاقف 3 الاوز اونعزيذلا ف

 اودراملك هللا لوب مهئاسنو مهب رارذو مهلا و مأو مه .سغنأ ىلعاونماءاراغك مهوةيقتلانم

 اونماءلوهلثم نيكرشماو رادفاودتراهللاب ل اممشلا ىلا و هاعداملك ىنسعي اههفاو سكرأ ةةتغلاىلا

 | ىسعنعمص اعونأ انث لاقورعزبد_2 ٠مدص كلذلات نمركذ ءالؤهو ءالؤهدنتع

 هيلعهملاىلص ىبنلا نوتاياوناك سان لاق مهموقاونماب و كونماب نأ ن ودب رب دهاجت نع ميدن ىلأ نبا نع

 «لخجملاربغ باذعوو ادري مريخ
 دا ردةنال هنيا باذعو هنعهليا

 هللا ارمي راع هصلخ ىلع

 هللا باذ_عوداوهحو نم ْن روك

 ءازحالا و ضاعنالا عسيج ىلا لصن

 فرطاذهف مكاو ورلاىلم “د و
 هباذ_عهنكب ل ءأهتباو ىزغلا نم

 هنادهس هلوق هباشع نم هناي ذوسعنو

 همظن هجوتنسةءافش غي نم
 لبق هبا كاذوءريست نمير
 هللاىإ ص ىنلاضد رحت هتمدارملا

 ع .٠ . - 5 4 اذا ا : 2 ١ هلع

 انههو انههاوذمابنآ كاذب نوغتيب ناثوالاف نو سك-:ريف سرق ىلانوعحري ةءأب رثوم سيق لس دا 7 0 0 اكس

0 0 
 1 لافةغيذحوتأ . 0 لاف ىبأملا ئمدص او ١ هللصد واولرتعي لنا م لاعب ضاق

 نبانع لبش

 صارغالا ل.
0 1 

 9 2س - 0-7 | ع
 نع 1

 انآ 0 لاق ع ىلا لاق ىنأ ىبث لاودعسئد 1 هلثمدهاعتن عض بأ ضب رفقلااضءأو ذاهب ةشطتملا

 أوسكرأ ةنتغلا ىلا اود راملك م هموق م وكونماينأ نودي ر رب ني رح 1نودح- سامعنن ان عهسأ

 مالسالابماك_:دق دج وب ناك ل>رلا ناكل ذواهسف او بكرأ ةندف نماوح رك نأ اودارأ اماك لوقياهف

 اذهل مالسالاب ماك ملاءالذا توكر رثملالوةمفءاس شنت اوب معلا ىلاور خخ اودوعلا ىلا نرقيف

 هلال سر نم نامالااوءاطاوناك كل رسشلا لهأ نمموةمهىلب نورخ ١ لاقو برقعل اوءاسغ: خالد 1
 نبرشب انااص كلذلاقنمركذ نيكرشملادنعو هيادح أ دن ءوهدنءاونمامالسوهيلع هللا ىلص

 اونمايوكونءابنأ نودي راني ءرخآ نودحتس هلوق ةداتةنءديعس ان: لاقديزب انث لاقذاعم

 0 ودهننا ىن اونمانأ اودا وراس را امنالونالا اعنالهما ىناياولاق ةماجتما وناك ىحمهموق

 فطلتلاو قفرلا ل: ىلع ا وهو
 لردوةعاقشلا ىرجترابديدهتااو
 قفا عفش نيةفانملا ضعب ناك

 ني ةمؤملا ضع ناو داهملا ن 3

 نأث اان نمو هومداعوت 1نمؤا عفش

 لهم:وتازنف داهحلاهدع هل لص

و سكر أةنتغل اىلا اودر اهلك هللالاقف مولع ]ذهنيا ىاقمهموق ةعافشلا نأ سابعنب !نعىدح اولا
 ل صضرعاماك لوعاهذ'ا

 2 ى<ثالادوغ سمن معن فت ياءده ثارت نور ا لاهو همفاو كءاه هناعامغشي نأ ىهانههةنسسملا
 0 كلذلاقنمر

 دوعسم نب معزرك ذم لاق ىدسلانعطابسأ انث لاق لضغمنء دجنأ اب لاق نيسملا نيدمي

 لاف نيكرمش كاوا ىلس ىنلا نيب دحلا لقني نيكرسشملاو ني سلا ىف نمايناكو ىعتالا

 ىلالوةباهفا 0 قس[ لاا اودراملكمهمو ةأونمايو 'كوذماب نأ نودب رب نب رح 11 نورممس

 قععا انث لاف ىنذملا داره 5ك هناقاهمف وس كرا ةنمغلاىلااو دراحاك هلوقلب وانامأو كلرشلا

 ةعافشلاو راغكلا لاتقب هللاب

 ةيدعك هللأر ؛ هرغك عفش د نأةثساا

 لثاعم لقوم 'لرتو راغكلا
 هللاةوعد ىه ااهللاىلا ةءاغشلا

للا لص ىونلا نعىو رامل ملم
غسان ءهسأ نعرةعج أ تبا انث لاه ه

 اوسكرأ ةنتغلاىلااو 0 رعي يلا نع 

 ةداّتق نع دعس اذث لافديزي انث . لاوذاعمزب مشب ان ص اهفا اوع ا مماوأتبا املك لاق اهنف رهظب لسملاهمخال اعدنمملو هم هيلع

 برعلا مالك ىفةنةغلا ناكل ذو ل_بةتنيسدقام كلذ ف لوقااو فاو كحل هءالب مهل ضرعاملك كلو كلملا كلاقو 4بصقسابغلا

 رشا ورثك 4 1 2 ساكرالاو رابتتخالا ةرعدااو بيد لا كلذ ذفكلذ 0

00 
 ' -- هيلا بادوآرش دنع اهم عفدو ملسمق- ىو رامجىنلا ىه اهمةنسحلاوةءاغشلا قلط ىهدي زد دا ١



 ل - ١ وءداملكم هو مل غموغا وماي وكونمابنأ نود رب نذلاءالؤهن وم هؤيلااهيأك ولزتعم |

 لاق ىن رمد 5و طلاصب وداعملا ؟وطعيفكيلاا اوإ-ةسملورلسلا ملا اوقاب وديلا اوناجأ

 ماطر 3 0 ولزتعي متافع. د رلان عدس نعرشعس لأ نبا انث لاق ق عسا انت

 لج لوة.+ دوحة عت تحن م دمؤل ذو هرقل لا نعمهيدبأ او ةك ولوةي ميديا ارق و

 ملم هءامدناف م هوأتذاق' مف مهوةيةأو صرالا نم م هوعمد أنبأ مهوزفتاواعغب م تاق هوان

 تاآثد . رب نيذلاءالو هووهوانت ليال ىدهن ١ 0! لعد ا دكت

 ا مهدبأ اوفكب وسلا كيا او هل : ور ولزتعي ل نارغكللا ن مهيلع تاو مادمومو وأ دلل را

 | ىعت اند اهدمم فرشلا رادةرعم مهك ربو م هر ور ًامهلتق فتح ل! انلعس

 وهناطاس تلاواتيمماناططلس هلوق كل ذو مهل" :ةىف قدا م ةماعلا نءنيس اما

 فاك املافةمركع نع لح رنعرايغس انث لاق ةصيبق انث لاف ىتألا | :مدص ام ةحلا

 طابسأ انث لاق لضفمزيدجأ انث لاف نيدهلانيد# |اًسشص ةعوهفناطاسنم كارلا

 000 د هلوةل١ وأن ىفلوقلا 0 ة اوهذني + ىلا ناطلسلاامأ انيمماناطاس هلوقىدسلا نع

 نأالا اه ىلا لسمو دونم لدعجز ررخف 1 000 اًنمؤم لعب نأ نمْؤمل

 هلحابأ الون مؤ !هللانذأامو أطال اممم مىل#:ةي تأ نم هوا ناك امو هلو هانت ل- ىنعت ا

 ناريس ل دصاك ةئملاءامشالا نءهبف لن ذو هب رهللعحاسمف هل كلذ ناك املو قب انمؤم لة 2 تأ

 لوش اطدالا انمومىل-> تضامن هد اق نع دعس 1[ لاوديزب ايث لاتذاعم

 ننؤملانأالا لوب هناف اطخالا هلوةاماو«لادهعىذلا هللادهعنمهب رنم»أن اعف كلذ هانأك ام

 هد رعلا ل_هأ هع ىذلا ءانثتسالا نماذهو هل«>اراف هب ر هل لعجا-م هل سدلوأ طتنمؤملا لش دق

 ةماعنب رب , رح لاف عطقنملا ءانثتسالا

 لج ص درب طا رالاضرالا ىلع * ًاطن لوادب ا ءملا م

 مكع.دابع هؤانث لجربخأ م نصرا نم هريلا لب دسلودر .!ليذأط نال ضرالا لحال عي

 هيدو هلام نمو م ةمقرو ر حتمي .اعفلوشد ربر ف أ طخاذمُو :م لتق نمو لاف أط نينم مولان مى“ 5 ند

 هر دهممْرَل نم ىلسع أطخ لمت ةلالهأ قدصد نأالالوقب اوةدصتنأالا هاه اىلاهتاناعابيدؤد 10

 هانعمنالسدئاوقدصت نآالاهلوق امتنعت عضومو .ذع مع اور رواحت# ردا رعع يف

 لستةدقنأكو عوز اة «د 1 ماا سادعىفتازثةد داهزهن ارك ذواوةرصن نآالا كلذ« .لعف

 وأ اذث لاقور عزي دمت 8-0 كلذيرا 8ث 1 همالساب معنالو هو .مالسا دعب امل سمالدر

 0 هو 000 اااه لرقفدهاج نع عدن لأ نبا نعى سع نع مصاع

 هلبأ ا 8 همالهوخ اودو لهج ىنأ عم هيذعب نأك 1م .وماادر لثوةعب رد 5 نب شا. 2

 اًنموَم ل ءناكووهاكناك لجرلا كلذنا بسحب بلع
 هادا ضواوعلا عد را نأ اهقتعواهجر كدشانت كمن الاقفهمالهوخأ أوهو له-وبأ ٠ءاذ

 ايأنا اولاقواناتتفاوارغك كلذمهداررا 01 ممدق ىيح لهحولأ ةط رفهعم لبق أف همز

 ليش اند لاق غب لول 1 لاف ىج دل 0 هناا ا نمرد لهح ا

 لدرء هيلعقلا ىلا ص ينل عسبت اهدشر ,د-ىفلاق هنأ الاهوحن» دها<ن نع عدت ف أنما نع

 لا .ةنهءالهوح وهو لوجو هءاذانمؤمةذ مذ , دما ىلاحاه شابعناكو هاير ذاك هنا همس شامعو

 مهياقلا اي 6 , هك مهل ريف هبا اذ افاضن لاهو اهما !تءحرالااهةحوا ججسرب 1 كم نا

 متاق هؤاذث ل> كلذ ىبعب (انيبمان اطلس م ملعمكلانلم> كك. أ اواووهومت هم ثيح م هؤلتقاو

 ناك لاقةم_ ؟ءنعم رحئبالاقدوب دهان نعم رحب انعاح ىتث لاق نيسملا ان: لاق

 ناكابةثيسلاو وقحلا نمّوحلاطبىفالو (119) هتلادود- نمدح ىفالرئامىسأ ىفتناكو ةوشرا جلع هوب موهللاهجوا هم ىنتدأو ريخ
 ماظن اهح - وناذه ىلعوكلذ ذف الع

 ىلع ثعب داهجلا ىلع ض. رهتلا نأ
 محا عواشنأو نسا لعفلا

 قو رس. منعولوالال وعلا فم
 عوفشملا«.!!ىدهافةءافش عش هلا

 ل والاق واهدر وبن غف ةدراح هل

 ل ة>-احفف ةيلكتت ا كيءاقىفام

 ل-هأ لاقاجتم قباعف ملكت الو
 ل-هت ب صنلا اضد ٠ ألغكلا ةغللا

 تنحف ةدث اهئ.طفالا فال-:>ال

 توكيىذلا بيصنلل مسا لفكلانابإ| و
 لاقيه سنمو ناسنالا دا معاهءلع

 لو د>راداذ اهله: ك او ريعيلا لقك

 ليةكلاو بكروءاسك همانس

 هءساع دكعام رغلا تالا عز مالا

 ناك. ةئدس 1-2 مون هرب د قتلا

 د 9 اع لو تدع ا

 ضرغلاوءداعمو ا قةردذ

 ل-:هكلذد طلو <>و ملمتلا

 ىلىهلان اكو ملأ باذءب مهريمثرذ

  اظيغدو اردتةءىأ اةقمْئغ لك
 كك لع هلا)توعلا نم هقاّعتشاو
 هنا ضرغلاو اهظفح وسفنلا
 ظرفح تارود ملا لك ىلعرداق

 مذا شلك ىزادعفتامولعملا مهد

 نيدؤما مأ امل ملاح قلبا:
 ولءادعالا ناب اضي.أ مهسمأ داهملاب
 ةزراءمل' ىفاوقلد : وأ لاس !اا اوضر

 اًضد , اءمارك ١ ام دولباقر_ىلاب

 ع ون ءاعدءاوةمالسلاب ءاعد مالسلا

 * انجل نمةلعشتةرفل اود ءاششلا نم
 لع غتلاب أي نم صقاذلا ءىبي و
 هنكللذي زعتوة.است لثمةلءغت ىلع

 تن اكو نيلثملاع ا.ّة>ال اذهه مغدأ

 هللالا مح ىالتلادزعلوة:برعلا

 مالسلاب كلذهنلا لد. افا مدار هلءاعد
 ةا.هلانالنسح اذهناى :رمعلو

 ميدتتب ملةمالسأ اب هنو رشم نك-2لنا
 د 1يف .رموملا لعمتلا لس ةوعشتلا اس ماشا أ يل لا ا

 ى قنمول ىلعهلل مس دهر عفنلا باج نم مهر ضن عفدنالو ىلوأ هي ادتيالاف ىف بعت يبا ءابجأ نممح.!مالسلا نالواهن هريختوملا لعل لد



 ظ 3 ةمأدارملاو كءعم نم ُم 1 0 سل هس طبها وفا, ح وف ناسا ىلعو مالسلاب (120) هسغن ىعساذهاؤلزالا ىفاهضومرم ©
 ءنإ سل ىلع لسو سونام هنيأ ىلض دخت

 ' امف حو رلاوةكثالملا لزنت لب ريح

 لاق مال. سهأ لك نمي رنذأب

 ثأهتمأ ىلع فاخهبا نو رسغملا

 لافي دعو ىسومةمأ لثماو ريصي
 ناو ىناف كلذي مت مال ىكلاسعت هلا
 تاع ىناالاامندلا رم كوخ

 كلما ىلالزخ, كل ةغل لي ثاربج

 ىم مالسلا مهغاس و ردقإ للك

 ى-و ناسا ىلع كل _ءلع :ملسو

 ىدهلا عنا نم ىلع :مالسننلاو

 ىلسهد# ناسل ىلع لو
 مالسو هنن دجلا لقو لسوء يلع لبا

 ادم أو ىنطصانءذإا هدامع ىلع

 كيباعمالسلاب ل_هومنلع هيا ىلم
 انتا أب نونمؤي نيذلا لءاحاذاو

 نيموملا م اول :مالسلقف

 ةمحن متينحاذ و 28 لع 00

 ىلع طعراسو اهتم ن سحاب او
 مسهفوتت نذل توملا كلم نا ل

 مكيلعمالسنولوقن نيِممط ةكرالللا

 نذ ف لس توملا كلم نا لدسق

 مالسلا ْلوْرَعن مالسسا ا لستبملا

 كيلا ىاتشم ىناف قحأ لوقنو

 جرح ليج ىلأ عاطل رفات شا.عبذ عد ىؤا نيس اع ىنب نمةشدبن نيدي زب نرحلا

 ىجح فيسسلاب هالعفةركلاب شادغ«ءٌّقلف مم سوء ءلعدللا ىلسص ىنلاىلا» ارح اهمديز زرت ثردلا

 لقي نأ نم هول تاك امو تازنو هريدخ اول توهيلعهللا ىلص ىننلا ىلا أمن رفاك هنا بس هوغو تكس
 نيدوعأ 1:5 لاقزنيسحلاثيدمم (انئدص رار الابل عار ةدةن الا طخالا انمُوَم
 ىلأ ن نب نسا ءقفنا ازنلاق أ ط١ !انموملذ :ةد تأ نم هوا تاكاموىدسا|نع طابسا ان لاير

 مودنق لق نيلوال ان , رحاوملا فرح اهولسأ هناوممال ما شه ن لهج ينالاعنأ ن اك ءورذملادعمب ر
 ى وانس اع ىن نق ل -+ رامهعمو ماشه نبت راو له> ول 14 ءاطف مسوهيلعمللا ىلصهللالوسر
 يح تيب اهلظد النت فاح دق كمآ تااولاقو هوماك-ذهمأىاهنو 0 !تدحأ سان ءءناكوتت ءدملاب , هولا

 ىت> هنتر الهلا ن 0 ماع رامكيلار افلا مافسعمثاافةععطش +ىهو ؛ لارب ىح

 الف بيضقاا ىل_ءدعتافأ ثمن تف نالاقو اب. هلاريعب هيا ضعب هاطعأفةذب دملاىلا عجور
 ىتح ةكعاسوبحلزب لفى ساعلاناتةءل فلق ىرطافلاةدلعوة وقت وافهوذخ ادني دملا نمدودرخلأ

 ناك امومقل لزنف هدف هب ريضق مال ساي شاب .عملعنالو ل_سأ ادقوىص اعلا هلم ا

 ةءدوة:مؤمتءةرريرةفأطخ انموملتقن هونمونافإإةالوهولوقي ًاطحالاا مؤ «لتقد آن م هول

 نمرك ذ ءادردلا ف[ كد الا هذهتازئنورخ 1لافوتمدلاا 00

 امم هوم لتكن تأ نموا ناك امو هلوق دز الاف لاق تهون اانرم لاق س ٠ اي دج كثالذ لاق

 ىلاءادردلاوبأ لرئندب : رم هفاوفاك همفدلك ادق لن: ادردلاوبأ هلتق لحجر 0 الا لطدخالا

 مندي رضفلأق هئلالا هلااللا ةف فسلاب هماع لهف- هر منغ موق ع نءالحرد-فف هلةحاح ديرب بعش

 ىسهّنالوسر هللاقف هكئلذرك ذف ل سوميلعهنلا ىلص ينل اقاف ايش هسفن فدو م وةلاىلا هني ءاح
 هاري دشن لاق ءامزأ مدالاتا لورا, وهلهد>[ثدسعام لاّقف هملذ ع نء تةقشالا ل فوهبلع هللا

 لاه هلال و سراب د فركف لاق هناالا هلال ف كس ل 5 هللا لوسراب ىنقنك تقهقدصت مق هناا

 لتشي 0 ا الع حملا هلاالب فيكف
 ناكلذفلوقلان منا اودااورغع بأ لاقا هنوعضو نآالالافا اوقدصب نأالا غاب ىتح ا طجتالا نم زم

 د .”الا وكت تزل اؤةنذو ةزا 2ك نمأط+ امؤملتق نه ىلعامت:“ الاه ذه د امعفرعهلنان الاعب

 ىلاعثةللاىتعىذلاف ناك كلذىأ أو« .>-اصوءادردلا نأ ىفو هإهتقوتعس رىلأ نب سامع ىفتلزت

 نعمهلهح مه رباض راغوملد زثت هدابعنمهنع لت عنمكل ١ فرعدقوانرك ذامهدامعم» : رعت ب الأي

 ىتحةةمؤمةسبقرلانوك-:المهضعب لاف هتفص ىف نوغلتخ معلا لهأ نافةنسٌلا رلام أو همف تلون
 لاق نمرك ذ ةغصلاهذهلغطلا قال ا ا توك

 هلوقنعىبعشلا تاس لاق نام ىلأ نعد .ءاعنبا و لاف مهاربا نيب وقعت ونص كلذ

 نيسعلار وهلاو تاتحلا تقاثشاو
 لوق5 را نمؤملا عج-اذاؤكييلا
 نمزعأ ةءدهال تؤملا: كلا
 كلدبده جور ضءئاق جور

 ةرهاطلا ساو رالا. نم كي دع سو
 ملقا راس ندا و
 ك.لعإ سو نيملا باصصأ ندكل
 مهالاهو ةنجلا :ةزحخ ناسا ىلع

 اهولدش داو متبط مكماع مالسا هسنْرحخ
 نال ىلع كييلع ملسو ندا

 :رولت دية ؟بئالملاو ةنحلا ىف ةكمالملا

 اهمكاعمالس رايك نموهملع
 لأ نا سل ىلع كبارا بو مترهسص

 مالس هنوهلن مول م ةنملا

 كلذ ش: دشأ ىهتدنالث نطاومف مالسلاب هدعو مالسلإ هيلع كت مار ارا ادارأ انو يحر در نمالوق مال ريالا كا كنلع لسو

 شا لاق حلاصوبأ 5 لاق ىنثملا 0_1 ناثعالا تفرعوت اد د5 لاه فرن وماسبقرزر قت

 تانعالا لمع نم ةتسؤولاب ىف سوم ةيقر رب ر قف هلوق سا بع نب | نعتلط نأ ىلع ن ع2. واععم

 ةعقرنمنا رقلا ف ناك املا مههاربا نعش عالا نع 0 لاقت ركولا اس ره ىلصو ماصو

 نع تنادغ ىزح ىملاهةْمُؤ متسلةيقرنمنار لاق غم انو م امو مالا ىزح الفةنموم

 ا وم درر رد“ ةهللانات5ك قئشلك لاق نسما نع تاس نب ماه نع نوره نبدي رب

 انريخأ لاق فَ ازرلادعانرع لاق و نب نسما اندم ءاشاغةبقر ريرخف لاقاذا اولةءوىلصو

 نكت ماموىل-مدق ىذلافةنءؤ .ةدقر +ركذ نارقلا فئت لك لاق مهاربا نعش الان ءىروتلا
 رب رفق هدام نعد دع امن لاقدي زب انك لاقذاعم نب رس م( لَك من مرير ظفةنمؤم

 غلبب لو لصد ملىذلا لغطلا اذكف قتعن ندر ك, ناكو بصدق ن م:داّدو دنع ةْممو بورا



 (11 17 رست سسلا < عيف دو هس يأ ا تا اكوا نياحة ني دس ملا

 نءعرمعمنعقاز رلادبع آنفا لاه قدما انت لاق ىيأملا نص هنن د لعاذا له ةئمؤمةبتر

 لاقحلاص نب هللادبع انت لاق ىباملا نم ىصاهبت ىزحالةسنمو 1 ةريرخت كلاجزجلا

 لةعدق نمةفمؤمأب ىنعيةنمؤمةبقر رب ر قف سابع نما ن ءلط ىلأ ن لعن © هن د واعم ى

 اهما اودددصن الا هله ىلاةىسمتب ,دهيلعو نيعباتتم نيروش ماي صقتبقردحي ناف لو ماصو اال أ

 كلذلاق نم هرك ذ القط ناك ناونمُؤ 0 موهف نيه نب وبأ !نيدادولومنأك اذازورخ 1لاقو+ لع

 مالسالا فت داو بقر لكلا ءماعع نعميرجتان ءنامقس نع نك خت 1 لاق بير كولأ 3 رص

 اير ورع لاف نملوق كلذ ىفبا اوصلاب نيلوقلاىوأورفعجو:' لاقى ئوجن

 نمةلم مىل_ءهاوتأ نلك ن*ناك اذا ءاسلاولاجرلا نمناسعالا لعب وهو نمادسقن مالا اقرلا

 انااا راش قرع تام دك >-اوالوامل-» ممم كلذكو هو.“ :دلوو مالسالا ىوسللملا

 كردي ملو زيبمتلاو رايتحالاد> غلب : مناودهنا معا! لهأ نم بلاء جادت نا نو نياداوورم

 هلبحي وىح ناهبيلع ب امو تامناهيلعةالصلاوةثراوملا ف ناعالا لهأ مك هل موكسحق للا

 ىزجيا نيسان ٠ 1نوكي نأ كبجاوفاعامجا مهعيج نم كلذ ناكاذاف ةك انملا فو بلع ى-نا
 ىناعملارئاس فناعالا مك- نم هلىذاا لثمناسالا ل_هأ كح نماههف قتعأ نااطاةراغك ن ههمش

 نلف سا.قوأ لص نم كلذ نيد فرغلا لمس مث همف سمالا ملح س 5ع كلذ ىأ نءواهريغواهانر ؟ ْذَتلا

 ا دلاامآو هلئمهريغف مزلأ الاالوق كلذ ن مئدقلوغ

 0 ةرذوملاى هل وه ناك هنا سامع نبأ نع درك دواهتماهلخأ ى ق وهسه ضع م ركع 6 ةرذوم مها م>وأم

 1 دب اهم نول رحزبانعجبا ىتث لاقزيسحلا انث لافمساّعلا امص
 ىلء وأ لئاقل !ىلعة.دلاب او ةدصتب نآالا هب ىعن هنافاو ةدص:نأالا هلوقام وة ةوملاق له ىلا 1سم

 نأالا أ ةءارقىف كلذن أرك ذدقواداصانراصفداصلاىف اوةدسمتب هلوةنءءاناا تغدافهتلقاع
 اوةدصتب نأالاى أ فرح فدو رشلانب ركب انث لاققد»ا انث لاق ىنثلا

 لح ىعت (ةنمؤمةبقرربر قف نم ؤموهو كلو دعموةنمناكن اف ) هلوذ ل وأن قلوقلا ٍُق

 مود نماطن مولا هل“ ةىدلالشقلا اذهنأك نات نمؤم هوهر مل ودع موت 5 نمناكن اذ هلوق هوان

 مالسسالا ىلع كس ةالدخ ىلع برخلا كونماب م نيكر رستم نمدلا ف مكلءادعأ موقداددعنم ىنعي يلودع

 نمُؤملوتعملاو نيكرمشملادادع نمالجراطخلملالتقاذانلوقي ةنمؤمةسقررر خذ نمؤ» وهو

 مسعر لا لذ ىنعمىف لد واتلا ل هأ ف لدتاوآ اودحم ومعك رر / رظث هر هك ىلءهنا بس لئاغعل و

 ََ , دالف نمؤم هإ:ةفرحا يل وهرهط أنيبىأ نمؤموهو م اودعره موقنملو: :ّدابا ناك ناودانعم

 ديعسي ىَح 3 لاقراش نر اًنيخرص كلذلات نمرك ذ ة هدم .ؤ.ةبقر رب رح هيلعو هيلع

 نموهوهو الودع موق نم ناك او هلة ىممهاربا نم ةريغملاوةمركع نع لامع« نعن امس نع

 ذك لاق ع_دكونبا 0 رص ةراغكلاهشوةب دم سدا لآق ل“ :ةفبرحارادفملسب 0 هلاق

 ىعدلاف نمؤموهو ماودعموتن مناكناو هلو ىفةمر كع نع لامعس نعل بث اريس مل !نعىنأ

 ذك لاه ىثملا 0 رص ةنمؤمةبقرر رح نكسلوةيدهل سلف 0 و ملا

 ديس مو نما ناف هلو ىف سامع نما نعةمركع نع لاك“ ن ع ليث ارم ذأ لاق نا سغوبأ

 0 رج ةنمومك مقر ربر< نكسلو هلآ: دالفرافكهموقوات هوم ل->رلا توك لاق نمو مو موهو ك- !

 مدد موق «ناك تاؤىدسلان 0ك طايسأ 5 لاق ىلذةمزيدجأأ نك لاق نيسالا نر
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 هه اودددتي

 دن لاوداعمنن م ل ره , دهل سلوة بنمو ء”ةسقر ررخف لو رغكلا اراده نموموطو

 0 :دالوةْممو ومدمقر وبر خت و .ز موهر ؟لودع موق نما ناف داق نعدبعس ادد لاق لب ر

 ( ييماع - .(ىرج تا) - 1

 رر فخ هوت فرم هاربان عهريغم نع صامع نب ىلبضف انث لاق عوبريلاةلط نب بحي رمد 1

 هيلآّ نا'لاهسو هسنعوللا قماح يح رع داسعر

 اهيأاب ىبنلا ىلع نول صب هتكئالمو
 اواو هلع اواصاونمآ نيذلا
 لاق مالس نب هلادبعنعو لست
 ىلص هللالوسر مودقب ثعم١ال

 ساناارام تلد لسوهيلعهللا
 سانلااهيأ ايهسنع تععام لواق

 ماعطلا اومعطأ ًاومالسلااوشفأ

 سانلاو للا اباولصو ماحرالا اول صو
 تناكو مال يس ةنجلاا واحدن ماين

 مغلا ىلع ديلا عضو ىراصنلا ةمحت

 عساصالاب ةراشالادوهبلا بو
 ةسحتو ءانهتالا سولا ةدحتو

 ؛لواملل مبتبكومنلا كابحةيلهاجلا
 مسا نيدامن ا: ٌثفاحابص ميذأ

 هللاتجروك لحم السلا اندم 2و

 اذهناىلع يونس و

 ا واهلك ًاونايدالا فرم آن مدلا

 دعولان الع ءمالسلا هليضفىلءلدأ | .

 ءافولا ىلعتاسنالا ردقب دق عقتلاب

 كلرتيد_ءولااماوردةدال دقوهب

 هلاعال هسلعر دقي هناقر رضلا

 لف ًاوهف هيلعلدب مالسلاو

 نفماشعلا ضعي لاقةيحلا عاونأ
 ىلع لس نأ هما عسح وات لخد
 متاح داذاف ىلا عت هلوقل نب رمضاملا
 ىلصلاةووكسفن أ ىلع اومتفانويب
 صمالاو مالسلا او ثفأ سو هيلعدللا

 ةراشب مالسسلانالوبو_جولل
 بحاووهو ررضلاةلازاوةمالسلاب
 نموا يملا مس نم ملسملا هلوقل
 مالسالارب اعّش نم هنالو هدب و هناسا
 نعوسبح>اومالسالارئاعش راهظاو
 ءابر ءلاراك أو ىذنلاو سايعنا

 باوجلاامآو ةئسس مالا نا

 باوجلا لرب تالعاسجالاب بجاوف
 مارحر رضل او ر,ذةناهالاوةناها

 اويذ يب مديحاذاو ىلاعت هلوقلو
 بو>ولاممالارهاطو اهم نسا

 هيلعنودربالو م<لعملسفن ملم موق ىلعرع لحر نمام سابع نبا نعو



 ءادسشإالافرك ذناو ة.رلامالسلا باوجيفدب زي نأ نسحالاءالعلا لاف (1م) _ ةكثاللاءلتدرو سدفلاحورربنع عزنالا
 ةكربلا هباوجفدازة>رلاو مالسلا
 ناو طقناهداعأ ع ومجارك ذناو
 لاقي نأ مالسلاىف مالا نيش

 هناكر وهللاجر روبلعمالسلا

 دهشنلا ىفدراولاوهردقلااذهنال
 ىلسصهالوسرالاقالحرنأ ىورو
 ك.ءلع مالسلا مل-سو هيلعمللا

 مالسلا كيلعو لاقف هنبالوسراب
 كياعماللارخآ لاهوهللاةرو
 مالسسلاكيلعو لاقفهتلاةجرو
 ثلاث ءاح وهنأكرب و هللا ةجرو

 هللاة جر وكءلعمالسلالاقو
 ىدصقن لاعف كلعولاةفهناكر بو

 اهنمن سحاب اوف هللا لو نساف
 تددرف الضفىل كرثنمل كنالاعذ
 اهودر وأ ىلاعت لوقف هإثمك.لع

 مالسلادر واهلثع اهومحأ ىأ
 ايلا ل ع راشا|ماة بع رار: وى

 ةدايزلا نيد ريما |ىلااماو ةر وسلا

 ىل-عضرف باوملادر واهكربو
 نع طغس ضعب هنماقاذاةءافكلا
 لكلا هيمو نأىلوالاو نيقابلا
 نأنسحالاو مارك الل اراثكا

 ع ولاه.ةفطعلاف ورح لحتدي

 روشل ل يح م لووهو مدان

 لويقلاو باحيالا نيبدهعنأم ردقب
 ناك كلذ نعرخا نافدوةعلاىف
 هءاعدرواذاواباوحالمالسءادتيا

 ةراتكلاب هياوف- بلك ىمالسس
 ةرحتب متيرحاذاو لوقا بجاو اضنأ
 انالسفأرقارش اللاق نمو اورغ
 لاقل عفي تأ هيلعبحو مالسسلا
 مكلعمالسلال اود ىدتمملاءالعلا

 عقيل مالسلا مسيلعو لوقي بيجلاو
 ناف تارك ذي ماةتخالاوءادتنالا
 هلاك ماتتدخالا نكملف ىدتبملا فلاخ
 لو هنااولاتلب مكلعمالسزو< و
 نارغلا فرك-ةملانال فرعملان م

 ىسوملاف «بغن ىلءناسنالامملست ىفِتدروِتاف رعملاونينهؤااوتكمثالملاو هلبا نمتدروتارك.إملا ناورثك ١

 وود ا ةياا لالا مبا ١
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 اذث لاقجاحلا انث لاقىثلا ”شدع ةمذالودهعهتلانيبومبهندب سلو رافكمهنال#جأ نم
 وهووك-اودع موق نمناكن اوهنلالوة ىفلاق هنا سابعنب !نءبئاسلا نب ءاط ءانريحخ أ لاقدا +

 لوسرلشيجلا مهم رهث نوكرسش مهو عمق مقبق موق فايت لسب لجرلا ناك لاق ًالاوخ ىلا نمؤم
 ريرج انث لافديجنبا (نشمع هلةيدالوةبقرهلتاق قتعيفل تقي نمف لتقف لوهيلعهتلا ىلصدتلا

 ملسملالجرلا ناك اذااذهلاف ةبقر رب رك نمؤ موهو مكلودع موق نمناك ناؤ ,.هاربا نع ةريغم نع
 ىنثلا ئعدص ةنمؤمةسبقرر رحت هلتةنم ىلعنافاطخ لتغب دهعمهل سباىاكاودع موق نم

 نمؤمو»د م-اودع موةنمناكن او سادعنءانعىلعنعةد واعم ىبث لاقحلاسوبأ انث لاق
 ن رهش مايصوأ ةنمؤمتبقر ريرق» رغكب نأ هلت ا ىلعفاطح هإدَمذ نمؤموهوبرخلا له ىف ناك ناف

 ْ مود نم ناك ناو هلو فدي زن الاف لاه بهونب اانريحنأ لاق سنون ٠ مرصع هلعتيدالو نيعباتتم

 "|| !مجنووقتيفةيدلا مسجلا ىدويالوةنمؤمتبقر ربرضفراغكهموقو سم ىلبتغلا نمؤموهو كا ودع
 ا نرخلارادملا عسجر معمل سف مالسالاراد مدعي ب رح لهأ نمىلح .رث ا هب ىنع لد تو رخ لاو مكيلع

 هنوبسح مهو نول -ملا هلتقفاهف مهنم للا كلذ ماقو هموة بره مالسالا لهأ نم شيخا مهم صاذاف
 نعفأ ىنث لاقى.ع ىنث لاقفأ ىنث لاقدعس ندم ودع كلذلافنمرك ذ ارفاك

 ىنوكي نمو اوهفةنمؤمتبقر رب رف نمؤموهو كلو دع موة نم ناك ناو سابع نا نعمسأ
 نمزملاتيثي ونورغيف ل_.وهيلعهللاىل_صدت ب اتصأ نمد رسلاب وعمي نيكرسشملا نمودعلا
 قاثيم مهيب زوك-::: موق نمناك ناو ) هلوقل» وان فلولا و ةنمؤمةسقر رب ركممغف لاقف

 قاثيممهنيب وكنب موق نمناك ناو هلوقبهؤاذث ل نعت (ةنمؤمةبقر ريرحتو هلهأىلاة سمت رذ

 ةمذودهع ىأ قاثمموسهنس ونونمؤملا اهيأوكنس موق نمط نمؤملا هإ:ةىذلا ل.تقلاناك ناو

 ريرعومتلقاعاهلمتي هلهأىلاةاهةيدهلتاق ىلعف لوي هلهأ ىلاةملسمتي دنك-!برحلهأ اوسلو

 مهب وانتي موق نموهىذلا ليتقلا اذهةغصفلب واتلا له فاتح مهلةقلةراغك ةنمؤمةمقر

 ءادآ بحاوفادفعهموقلو هكنالهتيد هلا تمزلهناالا رذاك و همهضعبلاةفرفاكو أ نمؤم .وهأ قاثنم

 مهلاومأن مئثنينمؤحال لحالو مهلاومأن ملام اما نينمّؤملا نيدو مبني ىذلادهعلل هموقىلا هتبد
 تدع كلذلاهنمرك ذ مهغن آس يطريغب

 هنواعم ىنث لاق حلاص نب هللا دمع د لاق ىبثملا

 ىلعف مكتمذىف ارفاك ناك اذ لوقي قاثيم مسمي وكنب مود نمناكن او سامع نم | نع ىل« نع
 مهاربانببوقعي نباص نيعباتتمز ره مايصوأ ةنمؤمةبقر ربر تو هلهأ ىلا ة++بمةيدلا هلئاق

 ناك تاولواتي ناكو لاق مللاةيدىذلا ةددل اوعى :رهزلا تعم لاف ولأ نءةملعنب | انث لاق

 را لا ىتلا قص له ىلاةهلهتيدف قاسم مندي ووك ندب موق نم

 م دمك بن موق نمناكت او هلود ف ىبعشلا نعةريخا نأ نب ىسعنع سي ردان هلل
 نبا انث لاققح-»ا انث' لاق ىناملا ندع نمؤ؟سلودهعلالهأ نءلاق هإه ىلا: إسم

 اننا هك نمؤع سلو قايم مهني ووكذبب موق ن مناك ناو ممهاربا نعةربغم نع مشه نعى دم
 ةيدفقاثيممدب وكنب موق نمناك ناوةداتقن عدبعسس انت لاقديزم انث لاقذاعمب رشب
 مايسصفدحب ل ن4 هدهعو هتمذلهأنهباصأ ىذلاب ىأ هلتةذةنمؤمةقرر ردو هل »أ ىلا ة سم

 هلوةىفدب زنبالاقلاقبهونب اره لاو سنو» ٠ .ح ةنآالاهتنا نمةيوت نيعباتتمننرهش

 0 كات تدلل مهلا اودافلوة هلهأ ىلاةلسمتيإ لف قاثمم مهب وكنب م وق ن «ناكنا و

 نموموهل.نورح !لافو نيعباةةم نمر هش مامصخ دح /نأةنمؤمةيقرربرتواذهىف نول خديةمذإ

 ني .٠ 9 َ 0 ع 7 5 71 ع ه٠ ا .

 لادم نءا " مس ده كالذلات نمرك ذ ةمدلها جهال نيكرسشملا نمهموقىلا اهيدؤب ةبد هلت ىلعف

 هله للا مكر لاق ناثيم مهدي وكاس موق نمناك ناو مهرب !نعمريغم نعب رح انك لاه

 ر ربو
 0ر01



 ان مىلعمالسلاو

 و هموقل هند دنوكفدقع مها نوكر 0 ةامؤم ةبفرر ردو
 نعم تشن ع كرابملا نب اانرم  لاقدب .ريياتث لاه ىتما ماذا وهموق هنع ل هع و ني سملل

 تدع نءؤموهو فاثيم مهيب وكنب موق نمناكن اد فوة فدي زن راجن فوكلا قص ىأ
 نمناك ناوهلوق ف ن سلا نعسنول نعت لس نبدا نعءىدهم نب ا لاك وكم تن لاع لا

 نملوق الالب وان كلذف نيلوةلاىلو أ ورفع و لاق« نمؤم هجهلكل اق فام م مدن كسب موق

 لع موج ومنين موق مناك ناولاقف اذ مهعأ هللا نالدوعلا لهأ ن«لودقملا كلذ ئعلا#

 هكرب فناكف نمؤ ءوهو متم نمؤملا ىنعو برا لهو زينمؤملا ن.ىليتقلا فلافأك نمو ءودو
 كلذ انلتابتكخ لع داو !!ىلللدلالبقامهرك ذىذاملا ئلَشعلا هي دو ىذلان'_ءالاب هةدو

 هدنعتيدلا نالناعالا له نع هنأ ىلعال.- اد راه ىلا ةإسمتر دف 3 لراس هلو نا ناط نط تاق

 تايدنأ ىلع مهعبج عاجالءاوس مالسالا لهو ىذلا ةيدنا كاذواطحن نط دقف نوملالا توكنال
 محادنأ عمءأوس مه راح تايد ككل ذك_ةءا اوستاعالا لهآ نم نينمؤملاد بع و راغكلا و هدببع

 نكي مغ ثلثلا ىل_ءوأ ناعالا لهآ تايد مفصنلا ىلعاجاعف كلذ ىفانغلاخ نم لاق امىلءتناك ول

 ةيدنالناعالا لهآ نمىاثيممبنبب وكنب موق نمناك ناو هلوقب ىن#هملانآىلء ليل دكالذ ف

 نآنماه-رخ ريغ ذو نمو اة بد نمفصنلا ىلءامتااهالحدعب م ا

 كلذ اهجرخيلناعالا لهأ نايدن عةرصةمتناك ولتمذلا لهأ ت امد كح كلذكف ةيدنوكست
 دهعلا هناف قاثمملاامأوءاوسنينمْؤملات ايدو يتادومنالخمشا ذى رصالاو فركة تايدنوكت نأ نم
 اذهىفهتداعانع ىنغأ اذ هنمىذلا لالاو كلذك كلذ نا مضوملا 0

 طابسا انث لاقلضغمزيدجأ انث لاقنيسملان يدم ٠مدع كلذلاةنءرك ذ عض
 لاه ىبحي نب نسحلا انكرص دهعلوق ىاثيمومتتا 2 نم تاك 0

 وهلاق قاثم مهند وك نان مو وق نمنأك تاو هلو: ىفىزهزلا ن ءرمعم انرمخ أ لاق كاز رلادبعانرمخأ

 نبانعةمركعنع كام«نع لئارسا انث لاقناسغوأ انث لاقىنملا ,"ثدع ةدهاعملا

 لش ارسانعفأ ان لاق عيكونبا انثدص دهع كاثيم مهب وكب مود ن «ناك نأو سامع

 ه«تمزإ رهاعملاوأ نمؤملانمؤملا لتفاذاىذلاًأ طنا ةفصامو لئاق لاه ناف هل ثمةم هركع نع لاعم امم نع

 نىجرلادبع انث لاوراشزءا انثصام كلذوكاذ ىفىذلالاةاموهىلق ةراغكلاوهتيد
 ونأ 2 رص هريغبيصةئشلادب رب نأ اخلاق ميهاربا نعوريغملان ءنامغس انث لاوئىرهم

 بيعقئثلاىرب نأ ًاطيللا لاق ممهاربا نعةريغمنعرمشه امك الاف مهاربانببوقعي وسب رك

 نموأ أ لتق ىفامآ لق كلذ ىفةمحاولاة.دلاافلاقناف ”هلداعلا ىلعوهوأط خو ق»دي ربالوهوان سنا

 غلبم ف ناك ن اوكا ذو عبمجل نب فالح ال هلق ةلةاعىلءلبالا لهأ نم ناكن ا لبالا نمةئاف
 نو ريشعو سجو ةغحاهتم نورسشعو سن عاب ر أ ىهلوقي نم مهنخ ملعلا لهأ نب فالتخا| منانسأ

 نيا انمصدص كإلذلاهنمرك ذ نوبل تانبنورسشعو سنو ضاخ تان: نو رشعو سو ةعذج

 اطخنا ىف هنع هللا ىضر ىلسءنءربهاربا نعر وصنمنعنابغس انث لاقنجرلادبع انث لافراشب

 اطخنا قواهماعلزاب ىلا ةينث نوبالثو ع راوةعذج نونالثو تالثوتق نونالثو تالث دمعلا بش

 تانبنورشعو سجو ضاخشت انب نورس ءو سنو ةعذج نورشعو سو ةّعح نو ريشعو سجن

 ىبعُسلا نع ىنابدشلاو سارف نعنامغس انث لاقنجرلادمع انث لاه راشب نيا ندع نويل

 قدا أ نعاس انث لاقنجرلادبع انث لاقراشبنبا ان هلثع بلاط لأ نب ىلع نع
 ىللضف ما انك لاق ىلعالا دمع نم لصاو ٠ مدح هون هنعهلنأ ىطر ىلءنعةر «ذ نب مصاعن

 31 ذم اعأب رآةثامةندلا اطختا ىلةةىفلاف هناهنع هللا ىذر ىلع نغى عدلان رومي تشاد[

١ 
 هناريمو |

 عم ةيهامملاىلعركتلاو ةهاملا لص اىلع_ (1عج) لدي ف رعملا ضب أ وتذاو مزي ىلع مال لاو ىنعلاقونعدهلا عسب
 مس نأ ةئسلا نمولاك !امهدو

 ىئاملا ىلع هتيهذداب زلابكارلا
 راجلا كار ىل+سرغلا بك ارو

 ىل-ع لفالاو ريبكل ىلع ريخدلاد
 هنالمئاةلاوةعامعللامارتحا رثكألا
 متاَعلا نالودعاقلا ىلعا/ لصاولا

 مالسلاب رهجلاةنسلا نموببهأ
 فرو رسلا لادا قىوأ هال
 اراهطا هب ءادالا اهنمو دفاّقلا

 ممعتلا و ءاشفالااهنمو عضاوتلل

 ةخ اصملاو شاحبأ صيسخاانال

 هيلعهنلا ىلص ىنل اةداعمالسل دنع

 تتاحت نامل من ذاصت اذا لاق لسو

 رعتشلا رو تا اه-م.ونذ

 للةيلف داو لجروإ م تسان دو
 نيكلملاو لحرلاد دبل وكمل عمال

 هلع مالسلاادرامهملعلس اذا هنال
 نهم سدعف 1ع اللا لس نمو

 الاخاتب لمتد نموهنلاباذسع
 هلبا نم مال هناكن وكت ول بلف

 نمءبق نم ىلع ماللوأه سفن ىلع
 ةكرعب ةمال سلا بلط وأ نكا ىنمؤم

 نسم تيبلافن”مالسساا مسا

 مالسلالاةولوتانذوملاو نيطامشلا
 ناك نيحلاصلا هللادابعىءوانمل
 ئدتمملاز روكي نأةنسلا نمواتسح

 بحل اذكو ةراهطلا ىلع ماللاب

 هللالوسر ىلع /-ادحاوناىور
 ءاضةىفوهو ل سوهيلع هنا لص

 باوحلادر مع مهنو ماقفة حاملا

 باخ مامالاوةعجلا موف لد اذاو
 سانلا لاغتشال لس نأ ىئيفيالف
 الف مهضعبدر ولس ن اف عام الأب

 ةراشالا ىلعاو رصتقا ولو ساب

 ماجلا لمد نمو نسسحأ ناك
 مس نيرزتم سانلا ىأرف

 مس نير زتماونوكب م ناقمهيلع
 ىلع مال_لا رت ىلوالاو مي

 ررل7؟7ب؟ببت؟_”” البل ب 7؟6؟ُا7ْاْبل97ٍْْباا>>ااا>ك

 مسيالو ةماقالاوأ ناذالاب وأ علا ةرك اذموثي دجلة باو رالخ:ثمناك نم لوقلا|ذكوباوحلا هلاغتشابةءارقلا هلع عطقبالبك راقلا



 لعالو سون وبأ لاه ةجاحلا ىضاف ىلع لسالو هبفةمشللا تناك اذااملع ١ )4 ٠ ( .٠ مهضعن هلجوقلط ؟اذككلك الاب لوغشملا ىلع
 سب ل يي يس سس سس مل راما 1 الوورلا مال
 عونءالغتشم ناكنم كو ماجا

 نمىلع مالسلان معئمالو ةمصعم
 لكداذاوو] ءاعموأةمواسمىفوه

 ناه هنأ سها ىلع لاس هين لس>رلا
 اعاعرإ سوم اذه ة مدح ترمذح

 ىننورشعوتوبل تانبنو رشعوةعذ- نو رشعوةة- نو رشع سا ىهنو رخ 1لاقو هلم
 نعىذءىأن با انث لافراش نيد# (سس'دص كلذلات نمرك ذ ضاخمتانب نورث ءونوبا

 ةقح نورشعاط1ا ىف لاقد وعسف هللا دمع بدأ نعد ع ىلأ نعزاع ىأ نعةداتق نعذبعس

 نبل صاو ." مدح ضاخ تانبنورشعو نوبل ىب نورسشعو نوما تانب نو رممشعوة عذ نورشعو
 نمةئاماطخلا ل:ةىفدوعسمن هللادبع نعوضاع نعش عشأ نعل ضف نبا انث لاقىلعالادبع
 ضاختو نب سنو ضاخت ت انب سمنو نوبل تانب ىسونو قاقح سدو عاذن_حن سدتاسا هنا لالا
 هللادبغ عة دبع ىل ن عزل < ىلأ نعىمتلا نجلس ان ريخ *؟لاهدز بز انث لاه ىمومنب دهاحتأسل ص

 ت01 0 عونا دروب دابر جو ضاعت رسؤتاطللا ةد ةرد ساه دلا لاق

 ار ىلأ نبى ان لاقىايرلا ماشهوبأ هب ان مع ثبت ةلاقملا هذهؤولث اف لتعاو رضا خود

 0000 سير درب تلا وهل سد رنزعجان ءرجالادلا وأو

 نو رش ءودق> نو رمش عهد ٌءاَر لأ نبالاه ماش هوب لاق اساسجنأ اطيلنا ىف. دلا ىف ىذق 5مل هيلع

 ناكو هلع ةءضعالا تاساذاو

 بف واةم مم اجلعبا اوطادر فف اخ

 لع_غءالتأ ىلوالاليدرلا بحنمل

 بجيل لسولفلببالاثلق ثحو
 هنع ىهنملعغب لأ هنالدرلا مهماع

 نعوىورو همدغكهدو-وناكو
 لاق هنأ ٍل_.وهبل عدنا ىلهىنلا
 لأن عو مالسلاب ىدوبملا دتسسال

 ىفمالس هثدتتاللاف هنأ : ةهضدح

 ف سول لأن عوهريغفالو باك
 اذاو موق اصت الوو_ماعمل_ست ال

 عسبتا نهىلع مالساالقف تلخد

 امب هءاءألاف سارالو ىدسهلا
 ضغب صخرو هامندىف «تطذإ

 اذاوهلعم السلاءارتباىفءالعلا

 ١ اوأس ذاع كلذىلا تءذ

 نأ ىجش ءالعلا رك ألامفانءلع

 دوملاناىوراملك.اعولوقت
 نعو ميلع ماسلا نيل مال لوقت

 رذاك-اللوشب نآزو< نسسحلا

 هللاذحو ولغالو مالسلا كءلعو

 لاق هنأ ىعشلا نعو راغغةسااماو
 مالسلا كله هيلع لس ىنارصنل
 رس !لاعف كلذ ىف هلل .ةفهلباةجرو
 بهذمنالعاو شعب هللاةجريف

 ىذريغل بهو نمنا ةفينح ىأ
 اذ مات عاف مم
 اهمف لع و>رالفا نم بان اذاقا متم

 ق>-ىف عوجرلا هلىفاّشلا لاقو
 قف عوسجرلا رسيلوداولا
 هب , الار ةغين-ىلال هاو ىنجالا

 0 ل ءاونآ عجل مشت ةضفلا نا كلذو
 لالا ' مالا اذه ىفاشلا لاقو زاوحلان ءلق آالن بخ الاي الباقم ريع: لا ذادرلا بو جواها ضتقموتبهلا ليل ما رك الا

 انث لاق ماش هولا ايئص ضاخم ىدنو رمثءو ضا#ةطبانورم ءعوتوءلةنب |نورمعوةعدح

 اماري_هعاب رأ هنو رخ [لاقو كلذ ىضق هنا هنا دبع نعةمقلع نعقدعا ىلأن عدس نعى

 لاقنمرك ذ روك ذنوءل بنو رشعو ضا*تنب نورمدعو نوبل تاند نوفا ةح نوثالث
 صايع كنعد ردمع نعْهداَتَق نعديعس انث لاق ركز ليش بث لاق راشد ني ا اًخدع كلذ

 .تانبنوثالث ودع نوثالثوة غل ةءلس>نوعب رأ دمعل اهيشاطخل !ىفالاق تناث ندي زون ا ةءنع

 ِر وك ذتو» اى نورشعو صا تاشسنو سس عوةعذ#>نوالث وةعحش ونالثاط1نا فو ضا*

 تباثث 1 زنعبيسملا نب دمعس نع هداف نعدرعس نعى دعى أنبا انث لافراشسنا (اي'رع

 : ىلك؟ وذ نوبل قرت رعو صا #تذب نورشعو نوبل تان ن وو الد وةَمح تون الثاطخلاة ب دىف

 .نض امعىأ نعي ردع نعدابكن عريش نب دلعض ان لاقةمعوأ انك لاقراشس نبا انمدص

 اذ ب زرنعسيسملا ند عسب نع هدام نعد رعس 8 دعو الاون ىضرنافعز' ناسمءنع

 ىل-ءضملااطما فن انوعمجت عبمملا نأ كلذ فلوقلان هنآو هلاورفعجوب لاه هلثم تان

 هل تبحو ىذلاىفا مب رصقيال هنأ ىلءاوعج ا واهئانسس (غلابمىفاوغلتحخا مث لبالا نمةئاملبالا لهأ
 ىذلااهم ز واحالهناراهمف مهفالتحتا انرك ذنيذإ ااهدح ىتلا اهمانسا نمانرك ذام لق أ نعنانسالا
 اط+لتق ةءدهتمزل نماب زمن روكي نأب> اولافاءاسجا مهعج نمثل دتنأك ذاؤاهالعأ نع ثيحو

 دع كإذد < ىلا .عتهللانال هكثدح ونمىلااهادأ اهفن رولا قاتلا ىجل انانسالا هذهىأ

 مام الل سدل هناق هسلغا اوعج اعف مهعاس !نمت رك ذامالا هلوسرالو هتعريمّقنال وهب ز واحال

 || تاونيقي رغلل هيف حالصلا راع كلذ نيباسوفريرتقلا هلوةداي زالو ريصقتبوك لا فتاذةز وام

 لاقورادمالاءالعهيلعورانب دفل ان دنع مهملع ليتقلاةثر ولن اف بهذلا لهأ نم لئاقلاةلةاعتناك
 لك ىفموقي نأ بجاولاو هرصغ ىف بهذلا لسهأ ىلع لد الل هنع هللا ىضرر عزم م وق: كلذوهضعب
 انث  لاقنجرلادبع انث .لاهراش نبا شعاع اولتعاولتاعلاهلئاع لمالاحدعا ذاته ناز 7
 هملعمللا ىلصهللال و رى و ف ضف و غن رد ,دلا تناك لاقل ودكم نعم ومن و نع ناموس

 ْ نيذااامأو راني دفلأ أوأمهردلا ارمسعئث ااهلعف هدشعب نمر عىشفنران دقن ئامنامتىهو 5

 ا 41 اوسرناساىلءهننا اهضرفةضد رف كلذاولاةفزانددها ًاليدذبهزللا لهأنمتامز لك ىفناهوم-وأ

 ىلعممعذشنمالا نامزو رصع لكى راصمالاءاسلع عا ا ىفواولاق لبالا ىلدأ ىلع لبالا ض :رفاك

 بو-وتهذلا لهأ ىلسعة.جاولاا مما ىبءلملدلا ضو امنع صقنت الو راني دفلأ لص

 راعسا يسجد ةدايزلاب كلذ فاتخاللبالا نمةثاملةمفتناك ولام لبالا له اى ةيلبالا
 اتيسستسسيلا نب دمع



 من نسحالاب باشي نأ نقيب ةىاالارهاط (عم) نتاعمعاجالابد هرلاةنكمتطشسهنم لو ها سشأ اوا هنأ لمل ا, يدنلا لعلو#

 ىورامع هلوقىلع 02-
 ىلانارمعدب او سامع تان 0

 قرول اله ىل_ءقرولانمامأو<لعةخلا عاجلا نمانرك ذا كاذف ق_كلاوهل وعلا اذهولنالا

 عئارش ماكح أ فل وعلا فيطلراتك انباتك ىف كاذىف للعلا انيبر._ةومهردل ًارمم ءانث اوان نع
 ءهاللاق لسوهملع هللا 5 ا 3 3 0

 500 ةدطع 1 دهاعملاة.دامآو مهرد فال 1 ةرسشعقر ولا نمىرولا ل ه5 ىلعامنانورخ 7 لاقو *« مال.الا
 ريق ةمه بم وأد 1 | 7 7 دع لاقنا غلي موفاوقاتهأ ل دغلا خل ناك اثاط هلم وق نم دامس اللا
 هنناناهدلو ىطعباءةرلاولا الا ا همف مسام 0 00 0 مب هاثأو 1 0 0 ا 0 0
 اناك اذاىنارصنلاوىدومملاةيدنالعحاناك امهملعهتلاثاوضر ناس عو دركبإبأ أن ناىرهزلا نعرعس ؟باتايبسح لك ىلع تا نب ميهاربان ع ىرسلانب رش انث لاققص١اانثلاف ىأللا نس هه كلذ لاقنمرك ذ .ءاوس
 نعفا اودسدلا نع ىرمسلا.نب رمش انت لاقى صدا م كاه.ىشللا .." دات نس سلاةدد نيد هاعم

 ةمذلهااوفاك اذار اكل لهب دى عك ناك وعسم ن | نعةند .هنب عيدا نعريثك نأ نبى

 ىنلاسلاه دام نعةيعسش انث لاقرفعحئدمت انث لاقىثملا نيد (نثرص نيمملذملات دك

 ع لاه ىنملا نم اسم دابي# ءاوسان دوم دن لاق مهارباناهتريساف باكل لهب دنعءد + ادنع

 ىسءوخحاوىفا ارصنلاوىدوهلاةيدالاقامس منا ىعشلا ءدوادو مهاربان ءدارج انك لاقد .اولاوعأ

 ناك للف حالارا ع ياست نع مده ا لاق م هارب ان ب وقعت وسع مسملاو 1 اةيدل* م

 لاف بوةعت 2 هلا محل تاك اذا ل لاي دحح ىموفاوىارممئلاوىدوملا ةيدلاقدب 1

 00 مسملاة د له اعللاذب ةيدالاقامهلا ءاطعود هاجت نع مدن ىبأ نبا انث لاق ةماع نما انث

 اهريغو ةيحل!قوقح ةظفاحت ٍ
 مستغلا نمرذح ىلع اون ود و -_5

 وهالا هلاالدنيا هلوةند_عولادكأ ١

 ال اود. ول ل ادالاف هك نعمسأ

 مس نملوق لكاغت هنأك لدع

 همالساوأ قاف 5 ايحو جياع
 ىل_عءازب هعماوأماعوهومرك و

 اهفرعن امنا نطاوبلا نافرهاظلا
 فدكبانءاووهالا هلاالىذلا هللا

 ةمايقلا مودفف قلغلل قالا نطاوب

 وهالا هلاإل هلوقو ب اند و ءازرعلا

 ةيدلاف هنأ مسهاربا نغعدامج نعىدوعسملا دك لاق لضفملا نب را 0 لاق هّليادمء نب را أوس

 ه:ةيلوش اىرهزلا تعسسلاة نوف نعتسناعنإ ا لاق روةعن ون دع ءاو ءا اوسرشاعملاو ملسملا

 ىذلاة بدلا ماع نع ثعشأ نع ءةدئازى أنما انث لاقس , ركونأ انئاص مس سماد د ىلا

 سذعم أ نع هب ورع ىلأ نب درعس نع ء ةدئاز دنيا انث الات ركولأ 3 ملسملاةيدلثم
 دبع ان لاف مهاربا نعسشالا : نعت واعمولأ اني لاق يئاسلا وأ ٠ م هك هلم مههاربا نع

 ىموحلاةيدلوعن ناكعو ملا ناغلن ور صاع نعل: ,عمما نعديزم نب داريا لاق تايم نب دمجلا

 انث لاقراشي ثنا انثدص ةدحاو ممتد دلاقف فال ةعب ل ارصنلاو ىدوومااةبدو ا

 ءاوساممتراغك قريبا ورعلعلا ايلا يعلو ءمل سمن سق نعنا فس انث .لاق ن>رلا دمع
 دهاعملاة . دلاه م هاربا نعروصنمن ءتايقسس ا لاق نرلادمع لع لاقراشب ننا اًنكص

 نا انك ص تااذلاف ن 1 ملاةيدنمفصنلا ىلع متيدلينورخآ لافو ءا اوسململاو

 اهلعح لاقىبا ارصنلاو ىدوهملاةيد ف ب.عش نب ورعنعءدواد انث لاقىلعالادبع انث لاف ىنثمل

 نسحلانا سم مسن .ورمعلت اةذةئامام ىع هوجو لسملاة يده ص هنعهللا ذر ناطخلاا ني 0

 ولأ ان ص ديعلاةلزتع ىنوحلاةِب ليم لبق الذوات 12لاق قالا :رأ لوش

 دهاعملا ةءدلاقزب رعلا دمع نب رغنعدانزلاى 2ع نع تامغس ع نعىجتالا هللا دمع 1 لاقس رك

 كلذلاف نركصذ مسسلاةيدنمثلا ل1 لش ذ لمن رخآلاقو مسملاة يدنم فدالا ىله
 لهالا ضاق ناكولاف ناس < ىنأ نع فراعم نءلضفننا انك لاق ىلعالا دمعنب لصا 2 مد

 انمادع قالآ 1 ةعب رآو فالآ  ةعب رأ ىنارم هنلاو ىدوهلاةيذهنعهشاىذررع لعخ لاقو م

 رغلاقلاقسيسملان دعس نعسان ءشءعالا نءديعسر ى ع 5 لاك ىطس اولادلاخ نس ” ران

 لاه نوهلازبع انث لاق ىلا ندم نِثادص ةقازمتاخت نول فال! ةعب رآ ىنارم هنأ | هيد

 ةيدو فال !ةعب راب اتكلا لهأ ةب در علاق لوقي بيسملا نب دعست عج لاق تدان ع ةءمعش انث
 نيدرعس نعت اثنءنابغس انث لاقنرلادبع انث لاقراشيزبا انثص ةةفامت ىموملا
 قىرع ىنأ نا 5 لاقرا تب نعا يب هه ثم هرك دق لاقه دع هللا ىضرناطحلاا نب رعنا تيسبملا

 ْ ىلا كلذ عفرف هل هف وه سات ارصنوأ ايدو مىيرس موق نمالجرنا علملا بأن «ةداتق :5َنع دعس

 ريختاو ضارثعااماوادتبلاري اما
 هيباو هللا رب دسقتلاو نعمل

 ىأ ةسمايقلا مول ىلا ل
 هل اص وعيلا سنع كبل

 7 ةمامعلاو هيف مك شعيل ناب

 نم مهمابق ىهوبالطل ١ اوةيالطلاك
 ىلاعت لاق باسعلل مهمامقوأروبقلا
 ندف نيملاغلا سرل سانا ١ مم 56 مرن

 ىلعم اهعتسااش + لد هيأ رم ىدصأ

01111 
 لايكلاو لايكدلا تاغ نسم
 عأومد فو قو ىلوأ ب > اوال
 بذكلا هزعاوغنةلزتعملاو هريغ نم
 بذك بنك نمو عيب هنأ ىلع ءامد

 ةعفيمرط تدك : نأىلا بات هنالالا ||

 هنأالاءسنع ىيغوهوأ ةرضم عفدوأ

 وهز هن لهاسوهوأ ءابغ له

 بذكلاوىدصل انيبو رغب النقش
 .قطن امي 0 ..الو هرامخا ىف

 ىلع سا بذكلا ناكامرو
 ىلا اتحي هوبنلا : معن ل .علااما تم نايعسقة تل ومالا لك اساانأ |معاوابسع هم رع 2 "ب يبق ميكا نمرومألاهذهلكو ىدصلا م



 لاو ريكو نآرقلابهنأبث عنتع معلا اذهذتانكمملا لك ىلغردافتامولعملا لك (ع1) لا عئاسملارلاغلاراعثفاب انملعك ءةوعن علا

 د 1ر1 5090171 1 ا هك و تل تا كا تس 1 اللاب عصمت . 7 هع 2 2 22 222 ١ 2 ج2 جساس سس سس

 تايثاك كلذريةابئم ور ودلا عقو
 هنايثا نسكع هنافرشنلاو رمثحلا

 ىلاداع مث معا ثيدحلاو نآرغلاب
 افلاعفني_ةفانملالاوأةباكح

 بوصنموهو نيدثف نيعفانملا فكل

 ىل-م ىونعملماعلاو لاما ىلع

 بصن ل.ةو عنصتامىًامئاقكلام
 قرتنك ملامىأ ناكر يح هنأ ىلع

 ىلع ماهغتسا نيتمف نيقفانملا ن1 ث
 ىفاوسغلتختالىراكنالا لبس

 دقفمهئاغنب اوعطقان كلو مهرغك
 ةيلح تغشكناو كلذ لئالدترهط
 نسمموقىفتازئاماكلذو لاخلا
 هيلع هللا ىلص هنلالوسراوتنرعلا

 ءابداوباص أ واوأ كافتنيدملاب ل#سو
 هللالوس راباولاقناها حو ةنيدملا

 نذئاو ءاروصلا ىلاعب رخ نأ دب رت

 اولازب ملاوجرخا لقمه ا نذاقهبفاذل
 اوه ىتد هل - سم ءإ - ض نولدرب

 مسهيف ونمو ماكستف نيكرشملاب
 مهوهضعب لاه واوةفان مهضعبلاقف

 رهام لاهو مهفاغن هنيا نيف نوسم
 مع ةكمنماو رحاه موق مه ةداتقو

 ىلعانااوبت كحواوعجرن مهلادب

 ةنبدملاءاوتحاالاانحرخ امو كاني د

 ندي زن _ءواندلبولا قايثشالاو
 دآ موباو غل نيذلامه ثباث

 نعطو انعيتالالثق معنولاواوو
 قسن ناي لوقا ااذهىقوهضعب

 قاورحاهيئئ- ةوقوهو مالكا
 نوكتةرعجملاذا هاا هقلا لس
 ةمركعنعوتننر دا ىلاالةكم نم
 نيكرشملا لاومأ اوذحخأ موق مسه
 مهل وتمام لاىلاهباوقلطناو
 حرسلاىلعاوراغأ نيذإ!نودنرعلا

 هللاىل-ص ىنلاىل وماراس اولتقو
 ىتلرت دب زئءالاقو وهبلع

 مهام نسحلا لاق كفالا لهأ
 ايواقمئشلادر ساكرالاو سكر رلامهسكر [هلئاواهملعاوناك ىلا مهلا-رابت عاب رغكملااو رهظأ تاو نوقفانملا

 10 2 1 0 9 ا ل ا هس م مب دعس همم

 ىد وملاةب د در علاق لاق بد سما نب دعس نع هدانف نءدهب دوال 1 ةعب رأ هما دم .رغاقب اطخلانب رع

 ضقغبانريخأ لاق شه انث لاق هاربا نب بوةعب "مدع فال ةعب رأ فالآ ةعب رأ قارصنلاو
 انث لاق هلةمرعنعءاطعنعىلمل ىلأ ني نع مشهانت لاق هل مر ع نعسدسملا نب دمعس نغا:بادككأ

 فال ةعب رن ارصنلاوىدوملاةيدلاف هنأراسإ نب ناعلس نعديع_سنب ىحانريخأ لاق مده
 نع كلملادبع انث لاق ثرحلانيدلاخ انث لاق هللادبعنب راوس انثرص ةئامئامث ىسوحلاو
 كلاهذلاتعم«لاق ديبع انث لاقذاعماأ تعم“لاق عب رغلازب نيسالانع تئرص هلثم ءاطع

 ئداهلاعببال ةبحاوفةيدلاامأوةبقردحالن اما ءسصلا نيعباًمتمنم رهش مايصف د ل ىف هلوق ىف
 (اهكحا هلع هلا ناكو هللا نم ول نيعبانتمز رهشمايصفدح ل نأ) هلوقلب وانى لوقلا

 ىف هثاط+طنةراغك اهررع ةمءؤمةس.ةردح ل نف نب ةبامتم نب رهش مامصخد< ل نفهرك ذىلاعت ىنعب
 نب رهش مايصهيلعف لوب نيعباتتمزب رهش ماصفام ْمُههبرسعل رهاعموأ نمؤم نم لق نم هلت

 كلذلاف نمركذ انلفامو:هبف مه ضع.لاقف كلذ لب وان ىفلب واتلا لهأ فاتدخاو نيعباتتم

 دحيم ناهللالوةفدهاجت نع عين نأ نبا نعىسعنعمصاعوبأ انث لاقورعنبدت نتدص
 ىتازثأو لاقاط نمؤم لتق ىف مداعولأ كش ةقامعو امتع دس ل نملاق نيعب انتم نب روش مادصف

 لب وانواولافةمقرلاوة بدلا نعزب ره_ُلا موصنورخآ لافواطحخانمّوم لتقةعمب رى نب شامع
 كلذلافنءركذ نيعباتتمزررهش موصل عفاهاهأ ىلا اهط سدي دالوةنمؤمةبقردح لن ةينالا

 قو رسم نع ىبعشلانعاي ركز نع كرابملازبا انث لاقرصن نبدي وس انث لاق ىنالا مدع
 ةبقرلا نع نب رهشلا مايصنيعباتتمزم زهش ماصخدح نأ ءاسنلةروس ىفىتلا ةدمالا نع لثس هنأ
 أ انث لاق عمك ونبا اسهع ةيقرلاوةيدلا نعوهفدح نم لاف ةبقرلاوة:دلا نعوأ اهدحو
 موصا١نا كلذفلوقلا نمباوصلاورةع-وبأ لاق * هوذ» قو رمسم نع صاع نعاب رك زنع

 القن كلذ ىلع ةغ اعاجاب لئاّقلا ىلعةر افكسلاو لئلا هلو اعىلءاطخلااةي دنالة د دلا نود ةبقرلا نع
 الو نب رهشلا موصةعباتملاو هلامىفهريغمزلام عاصم ودى ةد الف لسو هيلع هللا ىلسصا يبن نع
 العنا ناكو هللا نمةيوت هؤانث لحلاق مثهموص نيد وهنبب هل ئاح هل تريغأ همايأ ضعب راطقاب هعطقب
 ةبقرلارب رحت ضرف نم منع فذحام < :ءهغيغقب كل ءريستلا ىلا كل هللا نهةجحر ىنعي اهكح
 هنلالزب ملو لوبي |ىكحاءاعناناكو نيعباتتمنم ربشم وص كسل هناحاب اهم رسعأ اذا ةئمْؤملا

 و رد وههمق ىذةباعاعك- كلذ ريسغوهضتا رذ نم مهةاكن اعف هدابع - امباملع

 اياذع هلدعأو هنعل اوهياعدللا بضغواهمفادلاخمهح هوا دمعتمانصؤم لمد نمو) هلوق لي وان

 لوب منهجمؤارف هسغن فالث ادم هل#تقادماءانمْؤملتقي نمو»ؤ انث لج كلذي ىنعي (اباظع
 نم اهذهلوق قفلالاوءاهلا واهفامق أي ىتعب اهنفادإا منهج باذع ىع منهجمايأ هلم نم هياوثف

 هتجرنمهدعبأو لوي هزعلوادمعتمهارا ]عب هملعهنابضغو لوي هيل هللا بضغو هج ركذ
 قلب واتلا لهآ فلتخاو» 0 دىلاعت هاوس هغامم ردق معد الامكلذواعظ عاب اع هلدع و هازحخأو

 الحر لرب رضااذا هنأ ىلع ه_وعبج عاج ا دعب ادمعتم ىعس نأ هيحاص قصت ىذلا ىلدَعلاةغص

 هايا هي رمضلاس قو هو ءسغن فلات أ ىتدح هياب رض هنع علقب لذ عطقي و عطب وأ هدحعح رج ديد دحب
 ةغصل ىلع كلذكن اك ا مالا دمالمهضعب لاف كلذا دعاسعف اوهغلت دا مث هدة دم اهنا هب رض دصاق هب
 ميرحنياانريخأل اق ةدئاز أنبا انث لاقبي ركوأ اندح كلذلاةنمركذ انغصو ىنلا
 بنا ركولأ ان ص حال سلاوهبيسملا ني دعس لاةولاقدي دخلا لاقوأ حال سلادمعل ا ءاطعلاق لأف

 نودي ناك امو ةديدح ناك امدمعلالاق ميهارب نع ةريغم نعمه انث الاق مهاربانب بوةعن و
 نع نافس انث لاقنجرلادبع انث لاقراشب نبا اي ادص هيفدوةالدمعلاهيشوهف ةدب رح

 ةريغللا

 ىلوقلا

 ل

1 



 نمراغكلا ماك أ ىلا وسهدردارملاو كلذ (107/) اًضيأاغسجر ىعشي وةساعفلا لامن نهوةسيسحت ةلامل ىلا هنال سكرلاثفرلا لاقي و 58
 0 صو هس هع ع مج م وج دع ور و تحب ا دع تحس تح دع د صص يرصعح يعمم جال 0

 ىفالا نوك الدمعلا هيشو ةمش نك امدمعلاهبسشوةديدح ناك امدمعلا لاق مها رأن ع:ربغملا

 قىل_:5نملاف سواط نعور#نعنامشسس انث لاقىنالوداادامجنب دجأ ١مدط سنا

 لق نمواطخلا هب هب دهس :داط+ وهذ ىمدعلاباب رضوأ طامسلاب دلو راع ههنمنوك ىرفةءدصع

 برضا لجرلا ىف هباصصأ وتر 1 نءعةريغمور رح ام“ لاقدر. نما انئكص هيديدوق وهذ ادع

 ناف تامىيدهند رمد نما 0 و , مذ هي د رض هنأد دوهشلالاسأ لاق 9 دوع ى-اض» هن نوكش لح را

 فالتاب راضلادءاملكنورخآ .لاقو دمعلاهيسشووذكإذَرتْع تاكتاودوت وهذ جالس تاك

 .هرص تالذ لاق نم رك لتي هنأ «:مباغالا برمض ىذلا ناك اذادعوهف بو رضااس فن

 نيدببع نع إب ج أ نب نايح نعى عنب نجرلادبعانريخأل اقمشه انث لاقمهاربانب بوقعب
 راش نا ع رو توعىتحهنغعاقيالم اصعب الدر زبردب نأ نمد عأوهد عى أو لاق هنأ ريم

 وأتوعىنتحلبع مهن اذألاث مهاربانعمئاهىلأ نعئابغ_س انث لاقنجرلادبع انث لاق

 لاف ميكونبا اش صام اطديدحلاا دعام زك لاق ن مدل ءودوةااوهفتوعىت> ةبشاع هبرض

 ئش لك لسوميلعمتلا لصىننلا لاقلاق ريشي نب نا معمل | نءبزأع ىلأ نعرب أح نع نامغس نع أ اذث
 تناىف فيسلا «>ئ -نمهنبو رضملا ل: ةاملك 7 - لاق نم هل ءو س ام ل وهيا االااطخ

 نع ةداتفنعمامه انث لاقدلولوبأ انث لافراشينباهب (مامصام دتل تق هيلتقنم

 نيب هلتقف لو هيلع هللا ىلص ىنلا هيفاف نب رح نيداهل خاضو أ ىلع. راجىتايدو نأ كلام ني سنأ
 نملك مح كلذكوا ولاقددح ريغ كلذو رعت لاف نم ملبسو هما عهلنا ىلص ىجنلا دافافا اولاه نب رخ

 نم رخا نيب ةب راما ل: اقلاىدوهملا هم ربظت هي لوتقملا ملتقي هنأ هنمبلغالائش ةءالخز 0

 5 ىلا رض نملك لاف نملوةاندنع كلذ ىفلوة!نمباودااورغعحولا لاق «
 نمانرك ذىذلل دن :رمهيبورضملان اك امدعل داق هنأ هبهسغن فانأ ىتدءنع علشي لف هغلتي هنأ
 0 ةاتدنالن وأ لها نايف ورا ذهل اوقامأو لسوهملعدّيدا سها وسر نع

 انث لاق مهاربان بوعي يمد كلذلاق نمرك ذ هازاجن اماه وار هانعم مهضعي لاف

 5 5 و*لاق مه هؤازف ادمعتمانمؤملتقي نمو هلوق فزلحت نأ نع ىمتلا نامل نعةءلعنب|

 ةيعش انك لاقت ادبعنب مشا نامعنلوأ امد لاق ىثملا ردت انياص هنعر وات ءاشناو

 ىنعنورخآ لاهوهازاجن ا هؤازح لاق مهد>هو وارد ادمعتمانهّؤم وم لمد نمو حلاص أ أنعر أشن نع

 ادمعتما: هوم لمعت نموةب الاىنعفا اولافاذمو :ومال> رو ةوهمالمسان هز راق ل سأ ناك هنمعي لج ركالذ

 لاق نيسحلا انث لاف مساقلا سدح كلذلاقنمرك ذ اهفادناخممه> هارد هلتقالدتسم

 ىل_هينلاهاطعافةيابض نيس قماخأ لتق راصنالا نمالجر نأ ةمر كعءنعميرحْنبا نع يات انت
 ىنلابرم مك هرب ريسغلاف 2 رحب الاف "ا فقد لت : اف ىلعست ومهاهلمعفةن دإا ملسسو و«رلعهللا

 ةسحاحىف روش ىد 000 رهسعم تعب واس عمت عت 6 ةراصلا ى ىدىلع هد مسو هيلع هللا ىلسص

 نب رح نيبهسأرخضرو كرا هاير ان ييعروتلا سدقم ل محا لسو هيلعهتلا ىل_ه ىنال
 عرافباب راراخلا ىتبةارس د هلة ءتاجوارهف هيتلتق ىغنب قلم 3

 الو مزحالو ل-ىف هنمْؤ أ اللعفناك نع نخأ !ةسافامأ | لن رديس رسول عقال ص ىنلالاغف

 لافو هن ١ الاادمعتمانمؤملتقي نمو هن ؛ الاوز_هتازثهيفور رح نب !لاد تشلا موب لست موبرح

 رود نعرب رح ا: لاقديج ا ث 2 كالذلاةنمرك ذ نأن ن مالا كلذ ىتعم نورخآ

 لثق نمو هلوقن نما نيالا اس لاترتب تادعس نإ بينما ىث دو ريدح نب دعس ىن لاق

 ادمعتمانمو» هلق ممالسالاع ا ارمثو مالسالا فرعاذا ل-رلا نالاق مهجور انك ةمانمو.م

 دوله نم ياكل كلذ تور لاو مدن ن مالا لاقفدها كل خترك ذف هلتب ونالو منهج هؤازف

 انيلتةلاو ىسلاو راغصلاولذلا
 دادنرالا نماورهطأ ا _عىأ اويسك

 نَدف ناقل الع اوناك ا

 نالال بس هلدحت ناف هلال اضن

 قلم ليست ىلهردقيال نولخلا
 هيدار !اىذتةمفال> ىلع .وقلالا

 د دوص#ملا ف :رهاطادهو هتدلسم و

 ويتدا هلوتتوأو و ا
 عفو مهسك ب تيسىأ 2 ١

 لص>م هلالضناب ل اوعلا ىشإ

 هننالالضا نمدارملانذاف هنناق اذ
 نالفلا ةياكمهلالضب .ىدوصحح»

 رغكلا ىلاهيسنن ىأ انالف رغكي
 مهلالضادارملاوأ نالذ.هيلع محو

 6 رسسغموظو هللا قد رط نع
 ىئارغلاب 0 رك ذ م فاطلالا
 اوريصت نأا ادعت للارفكلا

 مهمناعافن اوعمطل فيكسشا اراغك

 اكتورةكتولاودو هلو وهو
 رغكلاى ىأءاوس تونوكستاورقك ||:

 ءاوسمسهو لن أن ونوكستف دارملاو
 نع نييطاخارك ذب ىنتكا هنأ الا

 هلوثو مهرك دمعت مهريغ ركذ

 نو رغك-: ىل_عفطع تون وكف

 اورحاهب ىتحءابل وأ مهنماوذذتتالف

 م ما ءاىلااو::ىتح ىأ
 ا :ةئوصلا هرحاهملا

 نم ص رغل الهنا ل. .س ىف ةرعسلا ,

 ىلسه هود لثم ةيتاقلا ضارغالا

 لك نمءىك رئانأ ١ مع وهيلع هليا

 اناونيكرسملارهظأ نيد مأق سم
 كلرمشم عم سم لكس نمءءىرب

 نأىلا ةمحاو ةرعدولا تناكو

 لاهلاق سايعشان كي تقف

 مل مسسو هيلع للا ىلصدنال او-ر

 نكس :كالدد عبو رعشال ةكم يخف

 مكح نا ن نسسحلانعو ةينوداهح
 رادف ماقأ نم لك فتااثآن الا

 ا ل ك3 7 777 11

 لاقنالاوناعالارادولا رغكسل ارادنملاهقتأ الا ىلهشت هل الس فو رعجملان 0 .لاقايعاف مالس الار ادلة رد ا ضرف ىآرذبرخبا
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 اهو لعل ءاشول هناريخأ ىلا عت هلا
 < وهو ملظلا ىلعةردّةلا نع ني
 ملظلا لف هنا ىل_ءلدالوان دنع

 كو لزتعا اف“ «سيف عازنلا اودارأو

 كيلا اولا ووككداو رحتي لناف

 امال سسالاو دا.ةنالا ىأ مسلا

 نذأا ةالبس مهلع مل هنلالعج
 ت وددت مهلتق و مهننتأ نيل

 نافطغودسأ نه موذ مهن ح 1

 اودهاعو اوم“ ة نب رمل ااون ا اذا اوفاك

 مهموقىلااوعجراذاف نيالا اونمأيل
 0 اورغك

 0 ةنتفلاىلا

 اودرى ا اسفاو سكرأ نيمملا لاتق
 هذ هو اهنن 0 نييولّقم

 رفكلا ىلع مهرارمدا ةددل ةراعتسا

 رفح ىف عقو نم نالنيمىملاةوادعو

 . تاق «تحورخرذعت انيك

 مداوتلي موىأاوقلي وك ولزتسعي
 ثدح مهول ةاووهوز#فنل اوفك
 1 منك: ثدح مهوم'غ#ث

 ذاومناىلع ل ادممقو نو رثك الا
 | ميم :اوماطوانلاتقاولْزمعا

 مهلاتقانل رحب مانت ايا ن نعمجيدبأ
 قلعملا نأ ىلع ىمماددو مهل فالو

 لعمللعل ُّط رسل ا ىلع ناتملكت

 ةعمانعف اناطلس هلوقامآ طرشلا
 رفكلا ف مهلاسفاشكت :التصضاو

 انذأ ث.حرهاط اطاستوأردغااو

 نأ نمْؤل ناك امو) مهلتق ىف 5

 انمّؤم لتق نمو أطخالاانمّوملّدعي
 ةلسمة.دوتنمُو مةمقر ربركذاطح

 ناكن افاوقد_صرنأأالا هلهأىلا

 ررغت ةنمّؤموهوج-لودع موق نم
 8 ندب موق نهناك ناوةنمؤمةبقر

 هلدأ ىلا ةمل-<5 ةبدق ىاثمم معو

 مايصخدح مل رد ةنمومةبقررب رو

 ناكودللا نمتب وأ نيعباتتمنءر هش

 نيذلااهيًانامظعاراذع هإدع جن :علو هما ءهللا بض غواهجفا دا خ مله جهؤارهقا دمع: مانموم لب نمواسعكح املعمتبا

 هناريخأ دقءرك ذر ءهتلاناقبونذاا نم ل ا[ 0 اد ُلرسانوك نأ بحد ف: الا هذه
 انودرستلاو ءاشب نمل ثللذ تو :دامرفغب و + كر ان لرش نآر ةغبالهتنانا هود 2 ل>ال ل ذات ريغ

 اوإ |وة:الواونستفهللا لبس ف مد رضاذا اونمآ نذللاايأانإل هلوق لب وا ىف لولا © و كرشلا

 لبق نم تنك كل ذك ةريثك ماغمهلادنعفايندلاة اللا ضرعنوغتتانمؤمسا لسلام ملا لأ أن

 اياب ابا اونم1 نيذلاا ميأاب هلوقب , هواذث لح ىعب ( اريح نول مءتاع نأك هناناونيت كلتا

 مترساذ وقد هنن ل.- 0 عد ب ردع نسبي عم ام انبخ و 5 اوةدصوهنبأ او 5دصْنزإا

 همالساةةةحاولعت ل دوه "جلع لك ت أ نم لتق ىفاوفاتذ لوشن اون 5 تف كئادع ا داهج ىف هاريسم

 هوهتللءنم لت 0 اومدقتالوومأ يلع سلا نماولتقتفاول الو هر ةكالو

 مف هكل سنس نملاواوةتالدلوقب مالا ملا لأ نملاواو ةنالو هلوسرلوهليو كلايرتح انيق
 امندلا ةاما ضرع اعتب اهول_:ةتفانم .زمدسا مت وعد و مك_:لملهأ نم هناك لارهظم مكلتاع
 متعط أنا «لرب وهف همعن لضاوفوهةزر نمةريثك عاغمفلا دذعتاقايندلا ذاب +1عاتمبآط 2

 ل5 نم منك كلذكهدنعنمكلذاوس لاق هآنا -:ءاط ىلعام مساناق هنعك مامن و هيك أ ١أامعق هينا

 لق نم متن منك كال ذك متلئقفا:مؤمشسل هلرتلقذ مال سل مكلا ىف ١١ دار ىذلااذهتاك اك لود وع

 عذخأو هول ىذلا اذه ىنذتس اك سني دب توفذتسا هر أضن ًاودعاست هب هش دهللازازعا لف نم ىعت

 لسق نم متنك كلذك هلوق ىنعمن |لمقدةو مهتمه سعب ىلعأ ردح مهلو رهظ نآهموق 5 نمهنب دن هلام

 نذل .ةدنو هعامت ةرثكوهراص: ايهذب , درارعاب ماعهملالضغتف لو ؛ مسيلعملل 'نفمهلثماراغكمت 55

 الفلوةناومدتف ةمالسلا بلا قلةامدسعب هلام ذو هو ملة ىذلااذهوكلتق نمت وتلا هكلعمتلا

 مال_تالانم«يلعنمدق نوكي نأ هلال علف همالسامأ ملء سلا نمم هلتق تدر نملتةباولعت
 لوةباريبمخ نولمعتا_عتاك هنبانأ ناعالا نملك ادهىئىزلا لثمل ادد طاعه نمىذلا لثت

 نمكلذريغو يسنا دع وهنلاءادعأ نم هلتقن ءنوغك-ت نء مك غكو وتواتقت نملة هب ناك هللازا

 ةمايقلا مول هبوكعيج زاد ىت> مهيلعو م. 1ءمظفح هب لو ةريخ اذ ىعب اريبحخ كريغر 1

 لوسرإ د د رص هلم لءدق سس فت ارث ةلاهرمهن ا ارك ذوهنءاسأب ءىيسملاو ةلاسداب ن بملأ ها

 هل 3 ةمنغل جلع -امدعب وأ ق حلاة دا ده امدعب وأمل _سمىفا لاقامدعب سوه. اعهننا ىلص هبا

 2 امد لاق ع كو ائاص كلذرا 'الاوةءاورلار 1 هنمدودحلاف هكسلمن مك ذريغوأ هعم

 مهمةلفاشعبمةماثج نب < لسوء .لعهنلا ىلصىنلاث ثعبلاقرعنءا نا عفانن قدم اننا دحت نع

 ريخلا ءاف هلة ةؤمهسسد ملكته .رذةيلهاجلا ىفةنحا وب تذاكو مالسالاة < مها. طيضالا نب صاع

 نيموزولا نس هللا لوسرانع رقالالاقفع رقالاوةند. دبع هيف ماكتف سو هيلعدتلا ىلصهنلالو سر ىلا
 ىدن نيد ساك نيدربف مل ءاف-ب ىاسن قاذاملكشل| نمهواسن ىوذن ىتح هللا والةنيمع لاف ادسغ

 وهيلعهللا ىلص ىنلا هللاعف هلر ةءاسلهلنالوسر

 و ورك ذف دوةيلعدل اى ص ىتلاىلا اًواف ضرالاه:اظذلن» ونة دو تامىت>ةعباسهيّتذ رع
 5 مكعب نأ دارازعو لح هنلان كلو مبحاص مرش ه نم لسع ضرالان ا لاّقف 4كنكلذ

 هللا للهىسيىف متن ريضاذا اوم 1 نذلا هيأ اءتازن :ودر تاكا ا ع

 نع طي سق نب هليا دمع نعدي ززءق عما ندم نعتمل+ انث لاور.ج نبا د ده ةد/ةااون

 ىل_ههللالوسرا:ةعب لاق درد- أ نب هللادبعمب أ نعىل ءالادر دى أ | نبهللاريعن اا
 نبةماثح نب لو ىب رو 'ثرحلا ةداتقول' اس ني لا نمرغن ف ثحرذ ةلمض اناا

 هلع بتم هعم هلدوعت ىلءىىده.ثالا طيضالا نب ىهأع د ص مضأ نط اهراس اذا ىدحانحر < ىءالا سدو

 ةماشج نب ل< هيلع لجو هذعانكسماق مالسالا ة يدق انباع طبضالا نب صاع مال نيلنمبطو و

 وسوم م ها ردلاةياورفةدو>وم وقالو ىبعماهل س داو :ههدايزإ هذهازكه ١

 ا هيدرعب هءومد لن وهن ماعف كل هللار محال

 نبال

 ىعكلاا لافلببلاواريزكتلا ىءولباوبوهوودلناةاو كتلعاولسا ذل مهب دلة ىوقولو (1-.) مهبولق ف بعرلاهتلا فذ نالوكل

0 
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 ةرتثك ماغمهننادنغفامندلاةايحلا )١1( نِعرع نوت ”.ئانمؤمتثسسل لسلاكبلا قل نملاولونالواون.تف :قا لس مث رشاذاونمأ 1

 - يلع هلا نفل تق نم تنك ك اذك ك0 -05سل[لغ [ .ى[ [ يساس3د شششل20121212566 تا |١
 ١ ريب نولمعت اع ناك هلنانااو دف

 ملسوءيلعهللاىف#سدنالوسر ىلعانمدقالف هعبتموهريعبذخنأوهلتقف هنبب ومنين تاك ئشثل ىث مالا

 قلأ نلاولوقتالوا أودت هللا لس دسقماب رضاذا اوذما يلا أارتارقلا انمفلزتر لاه انرعحتاف
 نجرلادبعيب راما انث لاقمصالا سي ردانينوره نش < , الانمؤمت سا مالسلاوكلا
 واهم 1 نع ىللسالادردد ىنأنءا نعط. سس نع دملأ اسمع نب ذي رزعق عمان دن 8 رم نيا

 سلا س كانالا جنبا ,ءءاطع نعو رع نعت -ةيبعنا انث لاقس ركوبأ مدع

 قلأن ماولو 5 الو هلا هذه تازخف ةمنغلا كل" اوزحآو .ولتقف ميلع مال لا لاقف هلم نغىالحر

 لاق ى<نبنسملا [يشح ةينغاا ك]اءندلاة املا ضر عنوغتنت انمؤمثسل مالسسلا كيلا
 ٠ مرح هوب سادعنب !نغءاطعنعرانبدثب و رعنعةنسعن !انريسخ أ لاق از رلادمعانرمدنأ
 رك ذ الجر نوابسملا قِلسلاق سابع نبا نع د راع نص نانشلما ان لامس رلا نيد. عس
 نءذمر 1 نع كاع نعل بث ارس !نع ناس ا نرحل لالئع 4 لاف سب ركولأ (ييدط ادع

 مق هلمتغ ىف و رهو 0 وهم ءاعدللا ىلصهللا لوس رباخأن هرقن : ىلءملس ا م رم لاك سامع نا

 هنلاىلص هللالوس رامماوناقهمنغا وزدخاو هواتفهم ماا يرد تل و هتيلالا وك ع ملساما اولا ةةوهجملع

 ده اارخا ىلا | اونيبتف هللا لس ىف ملا : رضا دااونمآ نذلا اهيأان ل--وزعهللالز :اقلسوءيلع

 ىلا نع سابع. نعةمركع ءنع لامع« نعل ثا .!نعتادبع ان لاق ء.كونءا انئدض

 نع ىأ ىث لاقىع ىن لاقىأ ىتث لاف دع_سنير عدص هلئم سو«. ىلص

 تءاجاذافهمو3 فنوكي و لوسرلاوهّنللاب نمْؤد ومال.سالاب ماكتب لح رلا ناكملاه سابعتا نع هسبأ
 ىت>مس م, دىلعهنال نم ني مولا فاالل +رلا ماق و اور ةفدموق ىنعب هد مريخ أ دمجش دارس
 زءول> هللا لاف هنولدعمف مالسل ١ قل دقو امؤمثسا نونمؤملا لوقف مالسل أب مهما | قليف مهاقلب

 هدارا هنوأ:ة7ىتعب اثدلاة احلا ضرع نوت ىلا اونستق هللا ليس ملي رضاذاا عا نذلا اهيا

 هللالذفنماوسءلاو ريثك عاغمىدنءتافان دلا ضرع كلذوهع: متدحوىذلا هلام وكل ل نأ

 نءىل> راهلعلس وهيلعدليا ىلصهتلا] اوسراهش هب لم نمنيد راه هم هوةال> ساد مما لحر وهو ْ

 ه.1عهتبا ىل_طدللالو بر رماق ه هول: هن م ملعمل دف ساد مهقلاذا مهعم يك < لسلق همماثءأ ىب ىب

 عر لاقدير انث لاقرمش ساده كلذلثمز «نينمؤلا هنو هلاممهيلادر و هتيدب هلهال اسوأ

 تناسق كادر 3 هلأ اونمدتف هللا لسى مل رضاذااو دع ١. نيذلا اهيأاب هلوق ةداتقن ع لاعس |

 لهأ ىلا نمل بلاغ مهلعا ثجشعي مل وهيلعهللا ىلصهّنلاىأنا انلرك ذناغطغ نم لح رماة رح
 مسعيتمريغىلاو نمو ةقأ سادس ل اعف هنا _كأ رغف مهتم ساد ناكو ناغطغ نم ساب هيو لدؤ

 0 هءلع هللا ىلصةللا لوس رنا هع دف ساد مهملع 0-5 وعلاأف هودغل لا تصف أ

 انمؤ.تسل مالسلا ملا ىتا؟نملاولوةتالو هناش فز عول_بدلل' لزنافعاتمن مهعمناك اماوذخأو
 انث لاو ني سلا نع دمحم ايعدط انمي موعي ىدجاج ونونراع امال نادل انا

 نينمؤأ نم نودعاقلا ئوتتسال

 لبس ف نودهاجماو ررضااىلوأريغ
 هللا لضف مهس ست و مهلا اوماي هللا

 ىلع مهسفنأو مهل | وماي نيدهاجا

 ىنسحلااهّللادعو الكوةحردنمدعاقلا

 'نيدعاقلا لعنيدهامما هللا لضفو

 5 وتم تاع ردام.ظءا ارحأ

 ناام-را رار وغغمللا ناكو 5 همححرو

 ىملاط ةحج الملا مهافون ندا

 1 ولف منك منا لق عسسفنأ
 نكت 11 | اولاف ض والاف“: نيفعضت سم

 اهسفاوحاهتف ةعساوهنلا ضرأ
 اريصمتءاسو منهح مهاوامك كلواف

 ءاينلا ولاحرلا ن منيقعضتىملاالا

 الوهل. دو ءيطال نادلولاو

 هنلاىس عك تاوافاليب سنو 6
 اروةغاوةعهلا ناك و مهءوقعتأ

 ضرالا فد هلال بس فرحا هي نمو
 جر نموةع-تواريثك اسام
 5 هلوسروهنلاىلا ارحاهمهتدب نم

 هللا ىلع هرحأ مةودقف توااهكردي

 مير اذاوام-راروغغهتلا ناكو

 نأحانج < لع سناف ضرالا ف
 نأ متهحخ نا ةالصلاىف اورصقت
 7 نيرفاك- لاتااو رفك نيذلا نتف

 اوتيشتفتاارقلا .انيبماود عاكلارناك
 ةزجتارخلافكلذكو تدشتلا نم

 * اوت فاملاو كاد
 ا 00 نم اولوقت الواونم ف هنلا ل. .دس قمت رضاذأ اونما ١. نيذلاا ميا ىدسلا نع طابسأ ان لاهرج؟
 لاو فلو تو رسام ناو 5 ثاذكةريثك مناغمهقلادنعفاندلاة امنا ضر عنوغتت :انمؤمتسل مالسلا ملا قلأ
 بصنل ايزيغفلالا:نوتاما ل 1 اوةلفةر هك ىتبىلا دب زنب ةماسا|هماعةد رسم و وهنأ علا لف قا كوم رثعباونبتفمكلع هللا نك
 ىلسعورضاعنناو عفانو رفح ولأ هسعبتاو ليح ف هكا ىلاىوامها راف رج الج و هلة مشع هسعم كب نب سادرم عدي مهتمالجر
 95 ذا عف 1 هلاالا هلاالن ا دهشأ جياع السلا لاقت ملا لبقأ عدسنغديف عضوض وك !!سادرم غانا لف ةمائنا
 جياف ناوىزيلاءاتل ادد تهور اذا م سود .اعدنلا ىلصى هذلاناكو هتمشغو هج لح أ نم هلة ةفةماسا هيلعد ثفهنلأ ل وس .رادجتنأو
 موقلا عفش هنعمهلا تماوعجرالف هبات هنعلامس و ريخم بلع ىشب نأ بحأ هماس !ثعب

 ط اوتددب 6 اطخالا فوقولا م 2 5 7
 ةنمومكلذإط ةنمّومرح 1 يكحءادترا ا سس ات ويسوو ارو :٠ - :٠>" ضقو هوتساشا لال 1: الا هلاالل >رلا لاف لح ر هلو ةماس أت ار ولهنلا لوسر ا ولوقب ول سو<.لع هللا ىلص ىلا نوي دي

 هدعبامتال حج انموم ٠ امظع ه اهكح طا هلبا نم هلالوعغمهنوك ه-والاو فوذ<لغغا ارد مديون نوك لاعحال ز نيعباتتم حا



000000 
 َط 1 اط لوالامهسغنآو هاريس اما اودستو ط ةريثكء اغلا لاضتا عم (|مع) مظنلاعاطقنال زر ايندلا اماهشت_اوالاح

 هدعبام نالال 8 ام.ظعط ع
 اص

 م ه ام-ر ْط :جرولذد

 هباوكتم ؟ةةءالاىهانتل ط اهف

 ءانثتسالا ه اريصم ط ملح

 . اروع ُّط مهنعال 5 الماس

 هام>ر ط هلباىلع ط ةعسو

 طرد هنا حدالاو ىف ةالصاا نم

 رس ةكر فاسملا لاس بلغت
 ىدي نكمل -!ريسغتلا أ ه اندنم

 نا ق غتر دق هنا نمرا.ةك-لاةرهادت

 اس رحا ارفاك هنظنالحر ل-رلاىرب

 رك ذاملسمناك هنأ نيم مت م لدَعف

 1 ًاودعتا ولا هذه كح 1و

 لو زئلاسسامآ تاب الاهذهىف

 ةغب ل-ناربب زلانء ةورع ءوردّقف

 ىلص هللا لوسر عملت اهناملا نيا
 نومسملا ااطحاف دحأ مون لوءيلعملا

 نمد_>-اوثاعلاهايآ نا او :طو

 ةضيوق و مهتانسارمو راض راكتلا

 دعبالا هلودا اومهشب لف ىآ هنالوقد

 5< هقلاوغغب ب ذد- لامن هولتونا

 لوسرلا عمساسإف نيجارلاو- راودو

 ةغيذح عقوداز كلذ إسومملع هللا ىلص

 فتلزئىل ةوقب الاتازنو هدنع
 "هب رس تاك هنا كلذوءادردلا ىلأ

 دوف ه4 ةجاحلسعش ىلا لدعف

 فيدلاب عل مشل هلماغف الحر
 ىاسو 1

 رك دفاشد غن قدوم 201 -

 ل-وعيلعماىلص لوس رأل ةعداولا

 2 أمدنوبلق نع ءتقفعشاله لاذ

 َْ ءرسذل ارثك ؟هلعىذلاوءادردلا

 ىنأنب شاع ناىاكلا هرك ذأم

 رهظ,ناف نوم -ىوزخملاةعسر
 ةنيدملاىلااب راه حب رقت همالسا

 هنلاىلصءنلالوسر ةرعد لبق كلذو
 نماهط أ أ اهمرقف لهي ءهملع

 لهحربأ جرن ع جرب ىتحفقءاهيوؤيي الوب رمش الو لك نالت وسقاو ادي دش اعز بأ تعزف هدف نمدقف اهماعآ

 بك لاشفةماساىلاءسأرعفرهيلءاورثك ملف يهنع ضرعموهو هلةَعف«يلعد ف هنلا لوسر دمت هللا
 الهرل_سوهبلعهللاىلص تالوسر !لاعذاهمذوعت اذوءتماهلاه افادتنا لوسرا.لاق هناالا هلاالو تنأ
 اذ_هرم ىل-و زعهتلالزنافهدس+ نمةعضب «بيلقامنا هللا لوسرابلاق هبل ترظذف هلق نع تدع
 هماقل ل ءاملفامندلا داو كا ضرءنوغتدت لوي نيح كل دذهمنغو هلح زد نم هل“ هقاعأ هريخأو

 نمل مولح رلا كلذدعب هنناالا هلال لوةب الحر لت ادب ,النأ ةما اسس فاق ملغ هللا بان لوقت 3

 رمعمانربخأ لاق فاز رلاديءانريخأ لاق ىك نب نسما امص هيف _سوهيلعهللا ىلص لبا لوسر
 ىلعز اأن يطسملا نمالجر نا ىنخاب لاقانمؤمثسل مال سلا كيل اقل نملاولوةنالو هلوق ىفداتق نع

 ل نادعب 'ململا هلق هنلاالا هلاال سم ىفا كرم ملا هللا ةفهملع لم نيكرسشملا نملحر

 امغاهللاىنابرذ_تعب وهولاةذهتناالا هلااللاق دنت وهتلتنأ هلتقىذالل اعف مل سوهياعهللا ىلص ىلا

 ريقف ل-> رلا نئاق تام." كلن قمل يااا ىلص ىنللاعف كا ذكس لواذو 2

 هب لع ىج ج- ضرالا .:ظف مهو ربعي نأ مهرماق ٍل_سودماع هنأ ص ىذلل كلذر ؟دذضرالا هةطفاف

 لافناربغلا نءراغىفهوّلاف هل. نأتد ا ضرالانا 0 - هللا ىبص نا! لاف تام الث كلذ

 راشبزبا اص ةريع مك هلءجهتنان كلو هفمرشوه نم لمت: ضرالان ا مهضء.لاقورمعم

 اوعل نيمسملا نماموق نانو رسم نعى معلا ىلأ نعروصنمنعنادغس ان لاقدج وب انث لاق

 اوذحلأو هواسقف كا ذيذوعتر هنأ اون نافذ نموه ىلا ملا مال -لالاقف هلتهضغىف نيكرشملان مالحر

 هايلاضرعنوغتدتانمؤمتسل مالسسا كلا ىبا1نااولوقنالو زعو لج هلال زناف لاق هتم.نغ
 نعى أ انت لاف عيكونبا انئص اوم 9 دنت عم 1ههنبا نك لبق نممم مح :ك نا ذك ةجأ علا نإ امن :دلا

 هللا سف مب رضاذااو نيله 7 |و ربا سمح يب لام عدس ع نع ةريع ىلأ ني سدب> نع ناش

 ة«دغىف لحرب 0 اطلالة لرسر دباب سوفدرسالا تادف وخلا و دق

 نوغت: دامو مثس ! مالسلاه<ب !!ىاآ نااولوقت الوةنأ 1 00 لاف هل

 ىكالذلزندي زئب لاق لاف بهو نب ايريس لاق سس م همم غلا لاقامأ دلاةأن للا ضرع

 ترك ذدةودب ا سنان طرك د جادا 0 فاذصت ن هرك ل فءادردلاولأ هلت لر

 نأ نمؤا ناك اموناقرغتلالز :و ريتا ىف لاق محاطخالا اممْو مىلتقب نأ نم وأ ناك مو هلوق ليوان ىف

 سر ىلادم_:ئايندلاةامملا ضرعن وت 9 ًارعف اطخالاانموملل ئه

 سد اريسخ نولم تاع ناك هللانا هل اوقىلا معلا ال7 نهري ةريثك من اغمهتلا دنعفاننذلا ةامملا

 ىلا نملاولوةتالو هلو فد هاجت ن ميد أنبا نعى سين ع مصاعولأ 5 لاق ور عزم د##

 هنماوأبقي لو هعماماوذخ أو هول ف ءذمْولا نمرغت تا ارلأف انمؤمتسل مالسلا كلا
 يأن بىل_ءنع بر واعم ُت لاق حلا دونأ ا "لاو تلا “مط نمومىناف كملع مالسلا

 نأ نيدو .رما ىلع دنيا مرحلاقانمومتدسل مالسل اهكيلا قلن !اولوةنالو هلو سامع ثا ءةحلط
 هلوذ هملعاودرتالءمدو هلام ىلع نم .اوهفةمملا مهماع مرح انمْرم تسهيلا هلاالنأ دهش نم اولوقب

 نييفوكلا ضعب ونييندملاونيدكملاءار 5:ماعنالذأ رهفاوندبتؤ هلوقةءار 5ىف ءا ارعلا تغاتحاو

 كلذأ رقو حضت ”: ىت-هنعف ثاكلاورظنلاو ىناتلا ىنععنيستلا نم نونل اوءايلاب اوندمتف نيد رمعملاو
 نان ءارفام مما كلذ ىفان دنع ل اوةلاورإ علا فالضوهىذلاتششتلا ىبععا اوةدثتف نيف ةوكلاءار لاءاروءامظع

 نيبتم ثشتملانال طاغلالاام متفلتثاناودحاو ىمعنيأ -لاةءارق فناتطمغتسم 0

 ةءارق ىفءارقلا تغلتثاو كلذ ىفةءا ارلاباوصس مذ ْىراَعلا أر نيت ءارقلا ىامف تدشتم نيدتملاو

 0 0 لاو ني.ندملاو نييكسملاءا رقةماعش ا ذأرقف مالسلا يلا !! ولأ نمل اولوةتالو هلوق
 نا اوصلاوة عقلا ىعع فلاي مال_سلا نيب رصمااونيسف 3 !ضعبمأر و مال سنسالا ىتعع ولا

 ى: ١
 القرا١ه



 ملا اهو ود مكلمأنافلزنا هلالاعذ )ع مع) مطالاىف وهوهأت أف ءمال شامعاخأ له ول تاكو ةسدن أ ىلأ نيلي رن ترا اهعمو 57
 64 5 . . 7 . 1 .٠

 ٠ نالاندنءكلذفةءار علا

 مل سمى الاقو قمل اهداهشد عش ناب ملستسا هلأ ىوروار": كاذىف ان 7 فال: ال الذ انرميدخا

 لو مال سابا ناك هنأ ىو روارنءومالسالاةبحت م هام ف مكيلعمالسلا لاق هنأ 55 و و

 مالسالاةمكن ى ماو مست سم ل _سأانال ا هزه لكو» رامات ىلبق هم مل

 ْئ تع , ورىتاا ىناعملا عسيجب عماج بسلا ىف +« ماسالا ىلهالل ست سقاس هدا 4س لج و درك

 ا وملاازهىف ةسوأل مالا نال مؤلسلا ف كادت سارا ًالاهذه هناشىف تازنئذلا لوتملا أ ل

 لق نم مك 5 كإذك هلو5لب وأن قل والا له فل او نأ اودلاب لسلا|: :هصوت إل دلو ةل االا

 ىلعافو هلي ديهموق ىف فنه - همالسلا ملا قل أامدعب هوم: ىذلا اد ناك اكءامْغم مهدعب هلاك

 نمركذ ممل دهن |ن فيتم مك_بفن ىلعارذ-مك» .وذ نءوك-نايداب يع سم ممن ماك مهنمهسغن
 م جرن 0 ف 0 4 0 نص 0

 رام نب لل. ع سس نت 0 ا نعفأ ا لا كونا 5 ره هنأ

 0 0 كلذ نعمتورخ 1 لاقو نب كرش ىف ناعانوتكت ” لبق نم مث ا

 لاق س م دع كلذلاقنمركذ ماده ءادهفاراغك منك لسا كلا وأ اامدعب هوجلتذ

 ىلوأ 56 راغك مكيلعهنلانذ لبق نممتنك كلذك هلو هل 5ىفدب زن !لاق لاق هون اا انرمختأ

 2 موقف مك اعانوفخت مل .5كلذك لاق نملوقوهولوالالوةلاةب الاىل وا ْنيلوقلا نذه

 نيكر رمششملا نمدموق رهط انيبامعشمهوعلا :ةىذل اذهناك يمهرهطأ | نيد نو وعم مكن اونا

 هولتةنيذلا بت اعاقاف زك ذزعهتلا نال نا اوصلابىلوأ لب واع !ااًدداناناعاو. عم هند دب اق دعمه

 هلت نق ىل- رم أ فعند ناك ىذلارم 7 وأن مردمللا 0 اولادعب .ناماللهأنم |

 نءادحأ 3 5 نر واللباراغك مث 5 000 اكس شما

 0 واتلا له ضي ؟فلتحاو هِلَدَعب هلهنذادعب كرمدلا لهأ نم هلوسرلو هلل براحت ل تق ىلع هقلخ

 اورهطأ |ىح هله زارع اوهنيدراهطاب معدل ن 5 كلذ ىعممهضعب لاف اعلا نك هلوذ لب وأن

 ىأ يس لاق عيكونبا اي رص كالذلاق ن 0 كرمذلا لهآ 1 نم هنو : اوناك امدعب مالسالا

 ىنعمنورخ“ لافو مالالارهطااو عك.لع هنا نةريمج نب دمعس نع هر عىل نث بيبح نع نابغس نع
 مك-انق نم ةب وتلاب ايندلا ةابحلا ضرعبلط مالسلا ممل قل ىذلا نولئاةلاابأ هيلع نان ف كلذ
 نع طابسأ انث لافلضفملانيدجأ انث لاق نيسملا نيد اسد كلذلاةنمركذ هايا
 هنرك دىذلا ل والاب او هلاب كاذفنيل وتلا اوكا دهللاب تأ لوك مكاعهشان ةفوسلا

 بحاولاف لءئانةصوام لبق نءمتنك كلذك هلو ىنعمنا ىلءةلالدلا ن مانرك ذا ريمحتتا دعس نع

 0 مك-نع مك ةادعأنمفوحلان .هسيفممنكام عفدب ميا عهشان ؛كلذماقع نوكي نأ

 كلرمشل!لهأ نمارذ#ح هندامعو هداحوت نم هبنوذد د دك امراهطا م5 تدب هله ازا زعاو

 3 رمل لد انك نءنودعاقلا ىوتسسالا هلودلب وانىف لوقلا ُُق

 لوأريغ ن نيمَم وا نمتودعاعلاىوتسال هلوشب وانت لد يعن (مه-ةنأوم هلاوماب هللا لمدس

 هلوسرب وهللاب تاعالا ل هأ نه هننال_.؛سىداهملا نع نوفلضملا لدتعنال 7 وروما
 ةهسمو ضرالا ف ريسلاو راغسالاةنوزؤحةاساةمىلءمهلزاخ ىف دوعمااو يق 0 ولا

 ريغو مهراصبأب هز م مرذعلا لهأ الاهتناتعاط ىف مهااًمقو هن اتاذىف مهداه هناءادعأ ةأاقالم

 الواماعط لك ان الت ةأ> ولد عت | امنا متاع يلارقمدل حوتلاب هللانعذمول لستسا نم ىنععلسلامك.لا

 لتغي لزب م راهلا عج 12 ىج-ابا 8

 براغااوةورذلا ىف لسه ولهم

 ةإ م ىلع ل ث عدة رسالة و
 ىلعتناو كمارو فرم هاام>رلا

 الفامهعمسهذف لزن ىتح كيد

 ةعسسشب هاةثوأ ةنب دملا نمهاحرخأ
 امدق م ةداج ةئامامهنم لكهدلحو
 نمكإ-اامهللاو تافه مآ ىلعهب
 هيتنماىذلاب رغكد ىتح كقاثو

 مهاطعاف سلا ىفاعثومهوكرت مث
 ن ثراخلا هان افاودارأ ىذلا ضع

 ناك نئاهلياو سمعا. لاهو دن ز
 تكردتل ىدهءنلع تك عدلا

 تاحخددةفةلالض ناك ناوىدهلا
 هتلاقم نم سامع فضغفهيفنألا

 نفل وجاب أ ىنعىخأ اذههل لاقو
 كتد ونا ىلعهلل راحاب ل

 لعب لسانا ءْنا مكلف !ناايلاخ

 مسوميلع هن اىلصهنالوسر ةرعش

 00000 ىلا ارحاهو

 ارمضاحذئمول شا. عسدلو رحاشو
 ريس وشه اندبق داس رعش لو

 00 رثاكراخلا قاذاءابقر يظن

 ىأ سال لاقف هِلَمَمف هباء لج مار
 سابع ع.برف لأ دق هنأ تعنصئش
 لسوهبلع هني ىلصهنلا لوسرملا

 ثراحلا او ىرحأ نمناك لاقف

 قىدهمال أي رهشأ ىف اوتملعام

 هامكأ نموا تاك امو تازتفهتلدق

 هان أ اوف هلناك اموأ ماتتساالو هل

 ئمىف ناك اموأ هملادهعو هب ر نم
 ناناس ضرغلاو كلذةنمْرالا نم

 لوأ نمةتباث تناك لستقلا ةمرح
 اذ_جاالااطدخالا ف.اكتلا نامز
 ا وك كيسااذع ورذعلا

 اطخالتةالاوأ اطل لاح ىئالاوأ هل
 ةلزتملاءاسؤرد-ًاوهو مشاه دوب لا

 3 وا و م 772

 ةمسن ىأتيقر قاتعاهملعفرركفاطد ا: مؤم ل0 نموا ومدح قساط# هلع نآ الاصؤمق.فانمؤ لميت آ نمؤم ناك امو ريد ةنلا



 يا املا
 ا 2

 مم مث آ>ولاوخو اهماركءريطلاو ل11 قاتعنموديسعلا ىف والا ناامرارحالا ف (14) مرك !!نال م ركلا قشعلار 1
 يك ةبةرلارةهسنلا نعربعو هنم عض وم
 نالفمهاوذ ىف سأرلاب اهنعربع
 ةيدو و قرلا نماسأر اذك كل
 ىدولا رسم ةدددلا هله ىلا ةملسم
 ةءدو ل مالاو ىدب انهةسسشلاك

 نود سفنلالدبب ةصوص# ىهو
 لد, ىف لمعتست دقوتاغلتملا رئاس
 لهالايدارملاو ءاضعالاو فارطالا

 اوقددتب ىأاوقدص. نآالاةثرولا
 ىدصتلاوداصلا ىفءاتلات منداف
 هزخثو وفعل اانههدارملا او ءاطعالا

 لماعلاول ال او فرظلا ىلهصنلا
 هناعسع لس هناك هلع .وأ إب سم
 وأ ىدد:/!نامزالااهملس وأ ةيدلا
 لوالا لث اسمانههو نيقدصتمالا

 اطةودعماسقأ ةثالث ىلع لتقلا
 دمعت نأ وهندمعلاامأرعهبش و

 ىلاهءاضفا ملعب ىذلا بيسلاب هلق
 نكي مو احرا- كل ذناك ءاوس توم ا
 نأامهدحأ ناب رضف اطخلاامأو

 نا سس لل سم

 ارو ررضلاىلوأ
 ندعاقال تعنلا هذم ىلءريغ عفر ر رضل|ىوأر يش ةرصبلاوفوك-لاو قارعلا له ءارق ةماءكلذ
 هلوة نان ةرهاظتمرابدشالا نالريسغ بص: ر رمذلا ىلوأ ريغان دنع كل ذىفةءارقلا نمباودلاو
 هلو نمءانثئسا مهسسن أو مهلاوماب هنلا لبس ف نو دس هاا نينمولا نم نودعاقلا *ىوتةسال

 ىلع نب رص اس رص كلذ.ةدراولارامخالا ضعب رك ذ نودها لاو نينمؤملا نمتودعاقا!ىوتسال

 ملسوهيلعهللا ىلصهّنلالوسرنأ ءاربلا نعقح»ا بن ءهدأ نعام واس نب رمعملا 4 لاق ىح هللا

 مو:كم مأثور عو نودهاجلاونينمؤملا نمنودعاشلا ى :و:سالمتكف حوللاو فتكسلاب ىف وت الاق
 انث لاق عبكو نا انئثص ررضلالوأ ريغ تازة هللا لو سراب د رنمدل لهلاّةف هروط فلخ
 مان اءاح نينموملا نهنو رءاقلا ىوتسالتازتا-الاق ءارعلا نع قع | ىف نع سارعت رك ولأ

 نبا( هصر رمذلاىلو ريغ تازن تح باف ىعأ ان او فيك هلال وسرابل .ةف ىمعأ ناكو موتكم
 نودعاقلاىوتسال هلوقىف نزاع ني ءاربلا نع قدما ىلأ نع ناد سن عىأ انك لاق عبكو

 ناكو لسودهيلع هللا لص ىنلا ىلا مو 7 1 نور عءاج تاتا لاقر رضا اىلو ار يغْننمٌو أ نم

 فتكلاب و: لافي الاهذههنلالزتاقرمدبلارب رض اقف صان امهننال وسراب لاق فرمهماارب رض
 نهتلادنع انث لاقل مرلالالدلا لئار..انيليعم-انيدحي مدع ةاودلاوحوالاوأ ةاددلاد
 نينمْؤملا نم نودعاَقلاىوتسال تازنامل هناءاريلا نعوم ىنأ نعرعسم انث لاق ةربغملا نيد
 لا يندم ان لاه ىلا نيدمح انشدص ررضلا ىلوأ ريغ تازناف موتكم مآ ثباهماك
 نينمؤوملا نمنودعاقلا ىوتسالةب الاوز _هىفلوقد ءارماا حم هنأ قدس ا نبا نعةمعسش انت

 الا ىنععاضتر رضلاىلو ريغ ءاشلاو كمون دملا لهأ ءارق ةماعكلذ ًارقفررضلا

 هيلا ىك شف لاق ا همتكسف فتكا ادب زو سوه. ءهتنا ىلصهللالو-ر مرماه لاق هللا لءدس ىف نو دهامجلاو باصاقرئاطوأ ٌكلرشم ردد
 قرب_توةبعش لاقررضا|ىلوأري_غنينمُؤملا نمنودعاغلا ىوت سال اخف هنرارض م ودكم مأ ثنا ||| ناباكرشمهنظي نأى اثلاو املسم
 اطةلوالاؤراغكلاراعشهلعناك
 دصقلافاطخ قاثلاو لعفلا ىف
 الثمهي رضي ناوهفدمعلا هبشامأو
 هض:متوهفابل التقت الةغم شا صعد

 ىفادعناك ناو لّ:علا ىفاطدخا هذ

 لتقلاةغبنحوبأ لاف ةيناثلا برضلا

 ءارجاا تب لس لكم تنودعافل !ىوتس.الةن الاول _هىفدي ز رع لحر نعد أ نعم هاربا نبدعس

 ن ديز نءقص» اى أ نعى امنشلا نانسس ىلأ نعنا_ولس نب قدا و لاوس ركولأ انئدص

 0 وةك« مآ نب اءاسهنا لمس نودهاجماونينمؤملا نمتودعاقلا ىو نسب التازناللاة مقرأ
 ْ صاو ررضلاىلو اريغهلل' لزناق ص ترفوء ريد ذا مهللا موتكممأ نب الاقاللاف ةصحخر ىامهنن' لوسرأب
 ا 'ئيادوععت وحس رب ثم هللا دمع نب د خ ص تتاكلا ىنعن ا متكسف لسو هيلع هللا ىلصهننا لوسر

 تب ار لاه دعس نب لوس نءىرضهزلا نءودسا نب نجرلا دمع نع لضفملا نب رمشب امد الاف مهاربا عر 1 : 1 0 1

 م سؤ هيلع هللا ىلسهننالوسر نأ ث ران نيدي زانئدف هملا تسل ىتتتفلاسل اوك !نم ناو
 نأ تنظف تاةثف ىذغف ىلع هذختو لعل زناق لاق تدغاجلد اهلا عطس أوأ هللا لوس راب لاقف ىلع اهلع وهو موتكم مآ نءاءاف- لاق هنن ليبسىفن ودها لاو نينمؤا نمنودعاغلا ى :و:سالهبلعلزنأ
 لاققاز لامانع لاقى بع ن نسملا انشدح ررضلاىلوأ ريغلاقنهنع ىرم- م ىذغت ضرب
 هنا لسهقالوسرابتك [تنك لاقثبان نيديز نع بي ؤذنبةصربق رع ىردزلا عر عمانربخأ
 م نهللا دبعءاقن هللا لددس فتودهاخلاو نيْئمْؤملا نمنوذعاقلا ىوتسنالبتك الام لسو لع
 ىرصب بهذ دق ىرث دقام ةنامزلا نه ىف نك وللا ليس فداهللا أ ىناهتلال وسرايلاقف موتاكم
 نناكخالاة ماه ر تأ تسع -ئذع لع ملسو يلع لبا ىل ههنا لوس نتا ةةديرلا»

 ىدثبنسملا نثدص هللا لمس نودهاجلاو رمل ىلو أ ريغْني مولا نمنودعاغأ اىوتسال

 الوةراغكلاوةبدلاهبق بصف هب ألا
 ىفاشلا لاقو صاصقلاهمق بحي
 ةد صال اهمف بح ضمد عدلا
 هنامأ تاودعدع لتقهنا ىفاشلا
 تاتقوىسومل ىلاعت هلوةاف ىلتق

 ىطدقلا ىتعب مغلا نملانبخفاسغن
 هناامآو هلع ىذقف ىس وم-زكوذا
 هعجوصتم 'هأ جل !ةاماتسار رضلا ىلو ريغ هلوق ناب باو دل لاول هناي ةرابعلا هذاه اذكها/ نرمض نم تالف ره اظفناودعدع

 . لاق 2 تحولوهفناؤدعد علتق هناتنثاذاوانحامدغ هلتةتدصتاملاف م ةنخوأ «ةرغو أهبلصرأ ىحولارعح ناسنالا سأر



 لغثملافراد_هالاو رادهالا نعحاورالا ) امه) نوص_صاصقلا ع رس نادودّعملا نأوىل:ةلاىف صاصقلا مكمل بنك هلوذل صاصقلا
 111 ت1 101 د 11 ل ل 2 عدل سل 1 ا اق رتب 902090 10 از 30181 نقاط _ هاا ت1 8م لولا اناا ل تبت ج وز هزم ا راهم 6 تج طق جنم هل انااا ا هاهنا تنعم و_

 ماعلا ايي رص رسلان او-را1ناوردب نءنينمؤملانهنودعاقل ى و:سالل | وهب هعج- هنأ سامع

 هنا سامع نب !نعدح ا|هسشم عجم هنا ركلادبعي ريخأ لاق اح ىتث لاقزيس> انث لاق

 هللادمعلاف ردي وزغلزناا ردىىلان او>راخلاو ردن نءنينموملا نمنودعاقلاى وحس الل أوه هع“

 تلزنفةصخرانل ل هفنايعأاننادملالوسرا ىدسالا سن: نب شحن دجنأوبأو موتكممأ نبا
 لضف مه غنأ ومهااوماي هنا ليدى نودهاجلاو ررضلاىل ور مْخْرمِنمٌوا نمنودعاقلاى وسال

 لاقى نأ ىنث لاقدع سنبد# *مص ةجردز.دعاقلا ىلعمهسغن ا ومهلاوءاي ني دهاملا هللا
 ىفنودهاجلاونيئمْؤملا نم نودعاقلا ىوةسال سامعزب !نعيس أ نءفأ ىثث لاقىع ىنث

 مس وهل عهتن ا ىلص هلال ومس راق ىمعالا مم ودكممأ ن هتنادبع كل ذب مهممت مه غن 1 دمول اومأي هللا لبس

 ىللهفداهجلا عيطتس الرصيلارب رمض ل جرانأ رتملعدتامداهللا ىفهنلا لمد قهّنلالوسراب لاقف
 لهك ردأام ويشن اش قت صام مل وهيلع هللا ىلدهلنال وسر هللاقذ تدعق نا هنيادنعة مع .رنم

 هنا لمسسىف نودهاحلاو ررضلار يغني: هوما ن متودءاقلا ىو: سااللاعف لسوه.لعدنلا ىلص هلوسر
 لاق د. عس نعءاطءن ءورع نع ماك 55 لاقدر نا انثص ةحردنءدعاقلا ىلع هلوديىلا

 بح انف هللاىنان ىعأل جر ةفدّنلا ليس نودها حلاو نين مؤملا نمنودعاتلاىوتسيالتازن
 مشه انت لاق رمد ارانب بوعي ٠ مدح ر رضلاىلوأ ريغ تازئذ دهاجأ ناع_طتس أ الوداهطا

 نهنودعاقلاىوتسس الداه+لا ىدي 'الاءذهتازناللاقدا دش هللا درع نع نيصحأب ريخأ لاق

 رض اًس'اص ررضا لور يذتازنفىرت كربرض ىاهلل لوسران موةكم مأ نب هللادبعلاق نيئمْؤملا

 ريسغ نيذمؤم ا نمن ودعاقلا ىوتسالهلوق داو نعد ع اند لاقدب زب امي لاف ذاعم نما

 موتك مم نا م_منمناكر رضلاىلوأريغ لاعف سانلا نمرذ#علا له هتئارذ ممر رض اىلوأ
 لاقلضغمثءدجأ انث لاقزي س1 اند انئص مهسفن أو مهلاومأب لبا ل سس يف نورهادلاو

 هللا لسسىف نودها لاو ررضلاىلوأ ريغ نيمو لا نمنودعاةلاىوتسال ىدسلا نع طامسا اند

 قيطأالو ىعأ ىناهتالو-رانمو:كممأ نبالافداهجلا لضفرك ذاملىن حلا هنا دعوالكو هلوقرلا
 انث لاقى فنلاهاد_,ءنيدمم انث لاقىأما "مدح ررضااىلوأري_غدبق هللا لزناف داهملا

 عدالاةفلسوهيلعهللا ىلصهنالوردنعتنكلاوءاربلان عقص-اونأ ان' لاه واعمب ريهز

 ىوتسال_تكاريهْز نم كلا ةاودلاوحوالاو ةاودلاو فتك -!ابعىح وأى اب هلل قواد زل
 تلزتفار رض ىيعبناهللال وس .رانم .و:كممأ ن الاقفهللا ل..سفتن ودهاحلا ونينمواانمنودعاقلا

 ليئارسسا اند لاق ىرصبلاءاج رنهقلادبع انث لاقىنملا ”مدع ررضلاىلوأريغ حربي نالبق
 هعم ىنئعأو ادب ز ىلعدا مل_توءهيلعفللا ىلصهننالوسرلاف لاق هناالادو:ءارعا| نع ق»اىلأن ع

 ندا زنعل بئارسانءىمومزيهتلادببع انث لاقىناملا نش هه ةاودوحولوأ ةاودوف:كب
 ىنايلثبابرانموتكممأنب ورعلا# نودغاقلاىوتسالتلزنامل لاق ن حرلا دس ع فأن ءضايف
 انلقامماوةررضا 'ىلوأ ريغ ى نعم لوقي سامع نب !ناكور رمذا !ىلو أري :تازتفلاق عنصأ فدك

 لافررضلاىلوأريغهلوق سابع نبا نعىلع نعت واعم ىتث لاقحلاصوتأ انث لاقىتألا نت ص
 نيدعاقلا ىلع مهسفنأومهلاوماب ندهالاهنبالضف) هلوقلو وان فلوقلا أ ررضلالهأ

 نب انءددح اسف عش هناع ركسلا دبع فريخأ لاق رح نب ايري لاق فاز رلادبعانرمدشأ لاق

 هلنالضذةحردنءدءاّقلا ىلءمهسفن أو مهلاوماب نيدهاملا هللألضفهؤ +: لح هلوكب ىنعي (ةحرد

 كالذوةدسحاو هل ضو ئعب ةدحاوة-ردررضلا ىلوأ نم دعاقل اىلعمهسغن أو مهلاومأب نيدهاحلا

 لاهدب وس انث لاتىئملا موس د5 نابودسماه_عفكلذىك وسا_«:امأق ده سفند هداه- لضغب

 لصاح ىرورضلا لعلاوددحنا فوهك
 رس غرادهالا#ل 1ىف تواغتلا ناب
 هللا لص 4و3 :ة.نح ىلأ ةدعريتعم
 اط1ناودمعلا ليتق ناالأ لسوهيلع
 نم:ئءاممبفاصعلاو طوسلا لشق
 طوبسأا ناك ءاوس ماع اذهو ليال

 بدحًواريبكوأ اريغسم اضعلاوأ
 12و عش وسلاواصعلا تاب
 نم نافاط4نا ىنعم قةدتبل فرغحلا
 مليح ةعطقب ٌناسنا ناو ف اد
 هلوقبامعن مل هلق دصقأ تنك املاق
 دمعلالّدَعلا ةفضحوبا لاقةثلاثلا

 لا ل الدر اشكل والا | لس دعما لزناف ىرصب كدشن !ىفا مهللا موتكممأ نبا لاقف ةصر نمكءا كالو نا توك
 رجا ريع طع للا نزك نأ
 لاقو طورمشملا ل مه ال طرمدلا

 نبةلثاوناىورا1بحوب ىعفاشنا
 هّللاىلصهنلالوسر ايت ألاف عّقسالا
 بحوأ اذلبحاصقلسسو هيلع

 قئعي هنءاوعتعا لاَعذلثعلاب راذلا

 رانلا نماوذع هموعع لكهللا

 ةراغكلا ىلءىلاعت هللا صن اذدأو
 فومرحلافادعدمدلا لتةىف
 ناغنالاب ئطاحلاا ىلءابمجواف مارحالا

 ب>و) ناو ٌئطاخخلا ىلع صنانههذ

 جرخأ املهنالىلوأ تاك دماعلا ىلع

 ل ءامحال لك 2 نعةئموم امه

 :هل_> ىفاهلثما سفن لخدب نأ همْزل

 قرلا لة نماهنالط |نالرارحالا
 عونممقيقرلا تل يق نما مئامحاك

 عوذ#تمملانآرارحالا فرص" نم

 اذهق.ةغاواقلطم فرصتلا نم

 ةلماك ةدقرلا توك نب >وأ ىيعملا

 لبيع نعةعأس نوكدت نأو ىرل
 ةعب ارلا نوذجو ىبعيو مرهك لمعلاب

 ماصاذاالا ةيقرلا ىزحتال ىذلاو

 ةبقرلاررح ب>و ىلا ع: هنالىلصو
 اماوؤو.دصتلاامانأع الاو ةفموملا

 ع 5 و 3 ير و جو رود جو را 27 ل جو 9 270911 ار وس سجس

 اسهر وب ادد[ تاك. اذا يبصلا ىرتح عا اووالا وةةسدحو ١ مكلامو فاش ا!لاقو ىدال !نعتثاو لك! اهتارب دعنا !ىلعو عوم لا اماو لعل ١



 ,غيكن يس لونارغلافةيدلابحوأ (161)  ىلاغت هناة سماها نمؤملا كح ةمكح نآل
 ىلا بّدك مل ودهيلعدتلا ىلص ىنلا

 نمةئامس فنا! ىفنانولا لأ

 لئقلا ناك اذاةثاملاهزهولبالا
 ضا2 تن: اة منورم ءعةسه طن

 نبانورمةءو نوبل تاب نورمشعو
 نورشعو ةعذ-ن و رمش ءونومل
 نان ءىورا.1كلاملاو هبودعح

 مو ةيلعدللا لص ىنلانأ دو*عسم

 لبالا نم ةثاعاط1+اةءدىف ىذق

 ةغشحول أ لدن وانرك ذاك اهاصفو

 نالضاخملاءانباب توبللاءانبادأو
 قمل اراومَلِع ىقتملكالا اذه
 ءانب 1! مهريغلا وةبادالاةءارملاب

 ةاك لا باب ىف ةرعتغمري ضاخملا
 اهدس ىلا ةرادلا فرعه النأ بصف

 اك زالبجولا بسلا ن.ىوقأ
 دم_علاىف بدلات أ ىلا أوةقتاو

 قثياثتلا لذ نمةظاغمض ولا

 هم رونالثن وك نأ اوهولدالا

 ىفةغلخ نوعب رو ةءذ> نوال و

 ىل_ءلواملاهزمو اهدال ادام :واطب

 فالح تاغاتملارثاس لاددا ساق

 ىشثاثلا هلجؤمامناف اطيلناةد
 ةءسلاقوح الاثاث اوىلوالا ةئسلا

 ةثلاثلاةنسلا ف قاءلاو ةسئاثلا
 ندشارلاءافلخلا نع الذ ضاغتسا

 اعاجا تاك يلا هركسشد لو

 اهام ال ىلا اةمذ ىفامتو.ةهنمو

 نوكت امنافاطخلناة يد فالح هل ذاعلا

 يد ”!صاناىوراسا هلداعلا ىلع

 اهقاودلا ىف هرفاتلتتف الب ده نم

 طاط سذدومعا ىو رد رعت ى رخالا

 هللا ىلسهدهللا لوسر يغةفاهتلتقف

 هللا هلق أع ىلعتي دلاب لو هيلع

 لمّلاو دمعلاهمش ةروصدهذهو

 ثالثل مقا اتاهحوىلوأاط1ناىف
 ةبارةلاولاملاثدب وءالولاو ةنارقلا
 ةيشاح ىلع مهنيذلاةهصعلا امم ىعب

 ١ ا لا "يو ١ ١ ضان نا |

 ١  1 5ره 1 3 1
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 اي

 نأ مزح نب ور مت ن- بسلا . 5-09 ةرعاساوا همم

 ىدعاقلا ىلع مهسفنأ ومهلا اوماب ندهالاهنناىلذذ فلو دب 2 رحل عج“ هنا 'كرامملا نم 'ان رمدخأ

 نيرهاجم اهنا لضنو ىسحلا هنادعو الكو ) هلو5لد وأن ىفلوقلا و ررضل!لهأ ىلع لاف ة-رد

 ن دهام نملكلا هليارع وىب-سحلاهللادع .ولاكو هوان لح عد (اهظءارحأ نيرعاقلا ىلع

 انصاك ةنهلاىن- تملا, هؤانث لج ىنعي وىسااررضلا لهأ نمزمدءاةلاومهسغن ا دمها اوماي
 لك وب هللاو :ّدلا ىهو ىتسحلااهّنا دعو :اوةداتق نع درعس انث لاقديزب انث لاهذاعمزب رمد

 ىدسلان ع طايسا انث لاقل ضفم نيدجأ انث لاقنيسل انيدمم مثهع هلضذلضفىذ
 هللا ل_ضذو ىنعي هنافاح.طءارحأ نيد ءاّقلا ىلع ني دهام لا هلا ل_ضذو هلوقامأو ةذملا ىبسحلا لاق
 ماعلا * سدح اك اه.ظعارح ار ضل ىلو ريغ نم نيد _ءاققلا ىلع مي :ًاومهلاوم اب نيدهاحلا

 اه .اظءارحأن يدعاشل ا ىلعنيدهاجم هنن ل_ضفو رحب نع جاع ى لاق نيسحلا نئ لاق

 هلو لب وافل اوقلا 0 ر رضلاىدوأ اري نب نس وألا نم نم دس ءاقلا ىلعلاف ةرذ و رد

 لزاذموهنم لثاطفهنمناح ردد دث لد ىرعد [ 2 ترو مان اكوة+<روذ رةعموة:متاحرد)

 لاقف«فمتاح ردءؤاذث لج لاق ىلا تاج ردلا 0000000 1 لاله فلتدءاوةماركسلالزانم نه

 ةرهغمو هذمتاحرد هدا 5 نعل دعس اخ5 لاؤدب زن اذث لاوذاعمز/ ريش انشاصاع مهضعد

 ىلتقلاوتحرد ءر هلا قداهجلاو: وةس>ر ةرعسلا مال الاوت ودح ردمالسالا لاقي نأك ةجرو
 هلال وق نءديز ئءا 33 ًاسلا# بهو نءاانرمخأ لاق سنو مب رص اع نورخ 1لاقوة-ردداهجلا

 اهرك ذولا عسيسلا ى متاح رالاهنمناء ردامدظع ارح نيدعاقلا ىلع نيد هاجلا هللا لضفو ىلا عت

 اوبغر الو هلا لوسر نعاوغاذق؛ نأ بار ءالا نموسهلو- ندوه داالدالاك امةءارةروسف

 هذهلات نوامعب , اوناك امناسحأ م 2 ا, ىت-ارقف صن الوأ مط معدصدالم مناي كل ذدسفن نع مهسفن.أب م

 هذه ىف م هنأ هل هل - عدها ىذلا ناك هلمعداو+ل ةحرد 0 ئثلوأ تاكولاق تاح ردلا عسيسلا

 بصئالوامط ىميصنا ًارقفةقفنل الا|هنم هل نك * مل اهنم حب رخل .مغتلاب اح ردلاهذه تءاجاسأذ

 ىنعنورخ 1لاقو »« دءاقلاةةق:هذهولاق :ةقننوّةفتسالو أرق ْحةقفنلا يحاصل اذه سيل لاقو

 ن ىلع انئدص كثالذلاق نم ماحد دعاقل دفن هذهولاق ةعْغن توقغن ا

 ٌْ ر ريك ىلأ نعمه“ نأ هل مح ن ءناس> نب ماشه ن ءنايقس نعىعمالا انث لاق ىدزالا نسم

 نيتجردلا نيبامةجردنوغ.ستاجردل!لاف تاج رد هلو ىلا نعال | ىلع نم رهالا هنا لضف 1

 هيايشعمنوكي تآهذم تاج ز :د هل اود لب واتنتالد ا لاىلوأ وكن مس نب عبس ضااداو ا سرفاارم ف

 |ىظعارحأ هلوق ن ءنابد و ةج رب هذمتاحردهر 5 ديلاعت هلودنالز ريس !لاقك ةزللاتاح رد

 ةجرلاوةرغغملاوتاح ردلا تن :اكةوذا| زحخح كلذ ناك اذاوءاز لاوا اوثلاوها_ءارحالا نا مولعمو

 ىلعامدانز 0 ولا_عالاىلا هنمتاح ردهلوق أود ىبعم هس>و نمل را ل 7

 ل وان نم عيدصلا ناك كل ذكك لذ ناك ذاودب رزاو ةدانكلاقئداهجلان ء نيىدءاولا لل

 اذه اريسغنم نيدعاقلا ىلعهنلا ليدس ىف نيدهامجلا هنا لضفو مالكلا ىنعمنأ نيِفانر < دام كلذ

 ىلعامموعف رةنلاتاح رد نمةرخ  الاىفاه ومها طعأ تاح ردوهوالب زحابأو دوا_عظعا 1 اررضلا

 مست وقع لرب وبما ع لضفتف مهممولذ نع مسهل عتصولوشي ةرغغموهنلاتاذ فاول ًااعنيدعاغلا

 نينمْؤملاهدامعبونذلار وذغهنلالزب لولوةءام -راروغغهناناكوممتفأر ولوةيةجر و اهملع
 مسمو وكر وينو هم أ مهفالحش عم معن مهلع لضغتي مسمار اهملعتب ؛ وهعلا نع مهل عت هدف

 اولاه من كمذاولاق مهسفنأىل الط ةكسنالملا مهافون نيدلا نا) هلوق لد 0 فلوقلا ٍُض هيصانعم

 تءاسوممهح و هاوام ل واف مفاو رحابت مة ع اوهّنلاضرأ نك: مة اولاتضرالا ىف نيةعضتسمانك

 | ىسهع كار افال.:سنودم مالو ةل.حنوع.طةسالنادإ اولاوءاسنلاولاحرلان ”نيةعذة بملاالا اربصم
 ١

 1 170101013011 د ا ب وسم هر ااا و للي دوس 1 بت جت ف جا ا ا هب هج ما ات م وج لل سس حا سمع حس مسصس سل

 هنبا : مدقق ايس علا سدترعا يع ار وى هريغك ن ونبلاوءاب الا لمت كلامو ة قلن وب !لاو مهوذب روودالامهو تيببلا



 .فع
 ل عا

 ىنعمانبب دقو هطذهوهللا تضغ مهس سفن ىبسكم ىنعل 0 ”الملامهحاو رض مق
 اولاق كني دنم متءكئثىأ ىفمتنكربف مهلةكتتالا تلاق لوي متنكمساولاق بف ىذماجف ملظلا
 ضرالا ىف نيغعض2 ماك هسفن اىملاط ةكرالملا هانت نذل لاق ىع رالاىف ند

 عاب اوهللاب ناعالا ع نءايوع“ مف مينوةو مهدد عةرثكاندالب وانضر أى هلا ل املا لهأ افعض سل

 اهمفاو رحابتذ ةعس اوهللاضر نك م ًااولاق ةيهاودت وقعد ةرذعم ملسوهمل ع هللا لس 4

 هنا لتس هلوسر عام ام اوهنلاب تاعالا نماهب منع نماوقراغتوكر ودو مكضرأ نما اود رن لوب

 هودمعتو اهمفهللااود_وتفهللاب "لرشلا له[ تاطاس نماهاه رم

 01 را أمته مهاد 0 هنتنأو

 هوان لح ىثتسام 5 0 وا ريصماوملاا و رع مته-نءاس 0 اريسض م

 7 انع 1 0 ايه دنادا |ول وداعا لا :دل نم وكرمشلا م متع سازلا نيعتسلا

 0 هيفمهىذلارذعلل ا درا 0 ل 1نيذلا مرا

 متهحمهاوامكئلواف هلو ةىفنيتللا سملاوءاهلا نمءانثنسالا ىلع نيغعضت ساس هنو هرك ذىلاعت

 وةعب نأهللا لعل لوب نيَععْضدسملاءالوش ىرعل م-معوفعل نأ هللا مع كئاوافهؤانث لحهللال وشب

 اهوك رت ماذا ةرعسهلا وكرت ىف منع مغص ار مهما لضعف نونموم مهوهبق م هىذلا ردعال مهنع

 هللاناكو اهنعو]ة نا! نعهبف مهى دار تدل ن نكساو مالسالارادىلءرغك-لارادل ومتماراثي !الواراشخا

 اروةغاصلعةب وةعلاهك ريد هدامعب وذم هل ضغب عتماذ ىعناو ةعمسالز مولوةباروفغاوذع

 ةكملهأ نءماوق ]ىف تازئاهدعب ىل | ونين الا نيتاهنا كا د دا معمهل 0 دوشعل مم وذم ولع ارثاس

 ةدسب ةدراولارايحخالا رك ذ ضرالا ىف نيغعضتسماك اولاف مهتعاربخ هلوذ فاه ىتلاو اهماو رذتعا
 نا انث لاه عافرلا ماش ثهوأ اًييدص مهمذتازئا مئاانر 5 ذنمذلا ف : 4 ' الالو زن نمائر 5 دام

 لس نر نان ناك ىلا يول لال كل ءافوت نيذلاناةمر 00 انث لاف ل.ضذ

 نءمنيةعض:#ملاالا اريصمتءاسو هج مهاوام كل" لواف . هليالاق ناله اهههسمتمتامنذاو ا 00

 ناكو ةم ركع لاق مهم ىأ ادوبماناةسايعت الا اروقغ ءاوقع هل اودىلا تادلولاوءاسنلا اولاح لا

 نيدمم اذ لاق ىريب .زلاد_تاولأ انث لاقىدامرلاروهنمزن دجأ (شاص مسنم سايعلا

 اوناكواوم“ 1 سامع '!نع ره رك ءنعرات د ' ور عن عشب رش

 ا مهضعببدصأق مهعمر دب مول ثو 5 رمسشملا مهرخاو مالسالاب نوةط د

 مت.كمفاولاف مهسغنأ ىملاط ةكئالملا مهافوت يذلا نا تازنف مهلاورفغتساف اوهرك أو نيملم ءالؤه
 ا دام هش فاوح رغفلاق مهلرذعالت» الاذن مم نيم ملا ن مةكع دن مىلاس ل ةلا
 2 هد "الاخ | ىلاهلافىذو ًااذافهابانمآ لوس نمسانلان يمة تاتا هوا

 اونتفامدءب نماورحاه يذلا كب 72 تربل كن ماوس أو اور فن كل ذن مهمل نوم ملا
 أج خش مك- !لعدق ١ ريتا مع

 ىلعالا دمع نب سنول

 م-حر ر وقغااهدع نمد رثااو ريصوأ 0

 مرح لتس وتا هوأداهف نوكرمش لا كردافاوح

 ع رع تبر نو

 نيذلاناةكتالا ا مهافوت نيذلانا هلوقب هؤانث ل ىنعد (ار وةغاوغءهتناناكو مهنعو عن نأ هل

 || ىلا م .رذعمل ودق هنا ىاف نيملسلا روس نيكرشملا عمد وشو نءتفافةنتغلا ىلعمهضعب ضرعو زحاه

 ىلوم عم« هلأ دوسالا ى نع ءسوب نم .ثااةعيهل نءاوأ ة هو رسل
 را 1 سل افا الو كبل د 110 ا سل 15 11 1 ا ا ا ا ا ا م

 ركب زن لاف مهنا د نيذلا مل مهنوأ ,نيذلا (1507) مهكراشالاولاملاو]ةلوأ مرتك راكم مهلع ع زواذاءافودهيختاكتاةبرقالةبزمالا
 ىةيدلا راو تناروهج وممالا

 نأأي لتاقلا ىلع _هئاضبأ أطخلا
 فاطعمدب و وهيلعاضي اق را / 2

 اضأو رار ملاىلعتي الاف ةيدلا
 نيون ”لقعي , الفدمعت ردصةيانكا

 ص.متو تافالت الارتاس في هريغ

 رئاج ريغداولاربذع كارلا مو
 كلذ ىل_ءةياصصلا عاج اي بيجأو
 نأءاهقشاارثك أتهذمةسداسلا
 عاسجاب لجرلا ةيدف صن ةأرملاةيد
 ةأرملاتالوةباصعلا ن 2 نيريستعم ا

 لح 0 ريما
 نءاومصالا لاقوتيدلا ف كلذكو
 موهعل لحرلا ةيدلث ماد ةيلع

 ماذاةعباسلاانمّومىل-5 نم هلوق |

 لالا ةمقىلاع وجرلاديدسجلا ىف

 بلاغ موسقي امناوتغلبام ةغلاب
 ىلس-هدىنلا تأئو رام داملادقن

 لل م وع ناك مسولحفيلا

 متو عفد تاغاذافى رعلا لسه

 ولأ لاقواهت٠"نمصقن تناهاذاو

 كلامد_:ءووهرد فال !ةرشعوأ
 ةسنماثلا + اغل ًارسشعانث امهاردلا

 رئاسنيد وةددلا هذ_هنيب قرفال

 ندا اهنن ىمشن هنا قلاومأالا

 بالطترسم ماي فتءاجةأ صانا
 لع الرعلاة فج وزلاة ب 0

 نذدلاةءمسصعلاة بدلا ا 1 ءسشاا]

 ةءاصصل |ضعبدهسثف هنعنواةعب

 لومي هاله لوسرأ
 اهحورةيدنمةجوزلاثرون نأ مآ
 دوعسم نبانعوكل ذب رع ىضذقف
 لتاقلاريغتي دلانمسراو لك ثرب
 نيدةي دلا نمىضشي. الكب رمد نعو

 م_ءاوةعامجلا ف الخ اذهو اهد>ونينحلا ءالةرغلا اعمر رزعوةمصودفاد الو



 ارح ميل ةهيلهذاطةانموملتك ((مم) نمنأكب ًالاوذهقرك ذلاغثهللاثأ

 تكسوةنمؤمة بق رربر خذ نموه
 ةردلا نانا نعتوكسااهتددلا نع

 اهفاهر 11 ذعم# رومااءزهىف

 ناوهلوقوهراهدعباذ واهانق

 قاتسوس بووك نموت نا .تاك

 ةبقررر تو لهأ ىلا: صةيدف

 بدلا بوجو مدس عىلعلدب سوم
 || ملودع موق نم هلوقب عملا ئانهه
 نملوتقملا ذهن انوكي نآاما
 بسنوذ هئاوأ برسحلاراد ناكس
 ىناثلاو مالسالارادىف هناعم مهنم
 مملا اذه لق نالعامج الاب ىلطأي

 امعاولوالا نيعتفة ثمل اة دإا بدو

 ىفتيدلا راحانال بدلا تطقدس
 برحخل اراد نكاسلا ملا ا لتق

 لكن عىزراغلا ثحا نآىلا جو

 ررخل ارادناطق صاخب أ نم صم“

 بحول كلذوال مأ نيا -لا نموه له
 هنا ىلءداهللا نعةرغنلاو ةقشملا
 تيس «بسفت مدردهأ ىذلاوه

 ةراغكلاامأ اومهمذ ىكسلا راما
 ثاهآ هنال ىلاعت هلنا ق_>ا ماه

 همزاف هتعاط ىلع ايطاوماناسنا
 ملعةبطاوملا هذكع هماقمرخ ١ 1 ةماقا

 مكس موق نمناك ناو هل وقامآ

 امهري- نال !وةهيقف فاشمم مهند و

 سابعنبانعف ىذا هنمدارما نأ
 بالا لهأ نمةمذلا لهأ مه

 نم تود هاعملا به نسحلانعو

 3 |ونملا ناك ناو ردقتااو راغكلا

 ىا آقاثص مسبب وكن مود نم

 نأام بناثو مههذمو من. دىلع
 هلوق ىلع فاطع هبال بلاهتمدارملا

 ريعذلاو ملودعم وق ن مناك ناق

 نءوملاوهو مدقتام ىلادث اعهبق

 مو زاب هيلع ضرتعاوانههاذكف

 سوم ان الء سفن ىلع ثلا فطع
 لسهأ نم ناكءاوسأطحلوتقملا
 او: تحت ل>ادةمذإا لدأ نموأب رخلا

 ىنلا ىلع نيكرس كاادا اوس نو ريكت نيكر سشملا عم 101 مل ها سان نا سامع نبأ ع نعل وعي سامع نال

0000 

 0 و وهو كلودسعم .وةنم ناك تاه لاق مدن دلا م

 مهافوت نيذلا ناو تاز يرضووأ 3 مهدح أ بيصيفىر مهسلاك بف مس

 هالات كيرلا لا ردح اهسذاورحا هتف غلب :ىتحمهسفن أ ىملاط ةكل الملا

 ىلع مطقلاق ىدسالا لؤو ن نجرلا دبع نيد مج انربخأ لاق ةودح نري ألاف ىرمقملا نجرلاد بعوتأ

 117 ك1 نع نابت سابع ننال ومتم ركع تتلف مهق ثيثتك اف نك ملا ىلا بتعب ةنيدملا لهأ

 تبدو ني أع نع سنو ثدد>لثمر 1 0 ني!ماسان نا سايعنب ار هن 2

 نا هلوق سابع انع هدأ نعى َّىث لاق ىمع ى لاقىأ 59 لاودعس نيدمت

 نأا اوكر و ممسوهيلعهشاىلسص ىنلادعبا اوفا موق مهف مه-شنأ ى ااطةكالملا فاو نيذلا

 ا د هريدوههجوةكث اللا تب ١ رض بوميلع هللا ىلص ىنتلاب قلن ن أ لبق مهنمتامنذهعماوجر خت

 ةكيالملا مهافوت يذلا نا هلوقدم ءنعمي رحنا نع ادع ىبث لاقنيسملا انث ا

 ن.ئرحلاو ة ةريغم ان مكانا نب سيق ىفتلزن لاق اريصمتءاسو هلوقىل من ءكمسذاو اق مهسشنأ ىل ااط

 نبةسمأن' ىلعو جالا نب هينمزب صاعلاى أو ةريغلا ني ديل ا و داس نب دوسالا نب ةعمز
 لوسرنم ش رفريغ. برح نب ن ايغس ىأ عن مهعابت او شرق نم تركر لا رخال اي نادت

 دةاوناك تيكر ةدابسجب مهساو -رخ هلك م ول م مليثاماوب اطب نأو هين دكأو ملسو هماعهتلا ىلص هّنلا

 مهانيم- نيذلاءالؤه مهو مالسالا نعاوعجر وارافكر دس اولتّمف دعومريغىلءردساو «م>اواو لأ

 نءالاق شي رق ةراقكن نمءاغعضل | نمر دب مول لست ن 6 ايوه رندها<لاقو رحئبالاق

 لاحرلاءرم نيفعضت ملا الا| ا ةىلارغملاءالؤهىف نارقل الزنا ةم تلاقوع
 ندم 00 ل ا ا يحتم

 ىملاط ةكئالملا ههافوقنيذلاناىدسسلانع طابسأ انث لاق رطغمنيدجأ انث لاقئيسحلا
 زي 1 تاز درا لذونو لءةعو ساسعلا ارسأا1لاق اريصمتءاسو هلوق ىلا مهسغنأ

 منا سايعانلاق كد داهش دو ثنو كتلمق ىلدن 1 اهنل'ل و رابلاق كيد نب اوك سفن دفا ساسعلا

 منهج مهاوامك ئلر افا مفاورحا. تف ةعساوهنلا ضرأ نكت ملأ ةبلالاهذءالت مج مصفن متعداخ
 نذإ' نيفعضتسلاالازحا مم حر ءاكوهفرحا يلو لسأ نمناك ةد ةد الاهذهتازن مو.ف اريصمتءاسو
 مينا تكا اع ف ١لاق قد يمال لاو رجا م هنندا الل

 رايد ورمتن عدن :د.عنب اانرمشأ لاق ف اررلادبعانربخآ لاق ىدي نب نسحلا انئص نادالولاّنم

 ردبىلانوكرسملا ب وخالف هلباالا هلال ن او ده رقة تح« سان ناك لوب ةهركعتء ٠ لاق
 هلا ىى-ءكئاوأ هلوقىلا عهسفنأ ىل ااطةكتالملا مهافو يذلا نا ممف تازنف وأ :ةف مهعم مه و-رخأ

 لاق ةكك نيذلا نيم لا ىل : 5 , ىلا أي نيذلا نوإسأ اامستك فةاروقغا تكور طر طرللا

 ىطعأ نم مهنك مهوكردافن وكرستملا و جاط قا راملاضعبباوناك اذا ىت-نيملسملانمسان عيرفن
 هللا بازعك سانا ةنتف لع هللا ىف ىذوأ اذاف هللابانمآ لوش : نم ساذلا نمو ممفهنب |لزئاق 5 علا

 كبرت !متةنتغلااو طعأ نءذإ كئاوأىفهنلالزن وةكع نيطسمل اكلات ,دملاب نذل نومل- 1 امنت كو

 هلوق ىف ق ع-١ نب دج ىنربخ أ ةنيبع نما لاق محرر وذغىلا اودهاح من اونّفامدعب نماو رحاه نيذلل

 ندعمز ودك | علان سيقوب ا وةممأ نب ىلع شا ََر 5 نم يلق < بسجل م هلاهةكثالملا مهافوت نيذأا نا

 انث لاه ديزب انث لافذاعمثب ريشي (نيادص

 تازئأةب الاهذهنا انئدح ةيسألا مهسفن؟ىلاطةكالم هارت نيذلانا 4و ةداتق نعد حس
 ريغباو رذتءافردي موناواتةف لهجيب اهتلاودععماوجرفن ةكملهأ نم مالسالاب اوماك-: سانأ ىف
 ةلي>نو عيطتسدال ناداولاو ءاسنلاو لاجرلا نمنيفعضتبسملاالا هلوقو مهنملبقي نأهناءاقرذع

 سماخلا تيسنو هس.نمن صاعلاويأ و دوشالا

 الو همكحنمنالبرد ارادفنك اسلانمؤملادرفأ هناالا أ طدخات هوم ل: 35 نمو هإ



 راغك هلهأ نالولهأ ىلاة لتمر دلاثناك (؛م1) امل كلذدارملاناكولا ضر ًاراضءتاراركن وكمفدارفالا ف ضرغالا:ههودتد انتا

 مسمع :وفعب ن اهللاىمعْك تاو هل مهانثتءافهللا مهرذعتكم له نم سان ًاالمدس تود. مالو

 الوهل .-نوعمط: سدال مذا ع ا تل سامعن اناكولاها ار وةغاوفع هللأ ناكو

 لاق نامل هن نب دمع 5 لافذاعمارأ تعم-لاق حب رهان نيس ن ء ثن < ال. دس نود

 نيةفانملا 0 الا مهسفن اى 1 الملا مهافوت نيذلان ا هل اوةىلوقي :لاصضل توعد

 رديىلا سس ري 5 ا 0 ل هللا ىلصهنلال وسر نت وم د

 لاق بهو نب !ايرمحخأ لاف س مس د بالا ده مهفهلنالرئاق بيصأ ن وذذا#ةمول اوسداو

 نيفعضتسملاالا غاب ىحأ م آىملاط 18 الملا مهاف ول نيذلا تاهنلالوق |وقن عدي زئلا ىتعبهتلاس

 فاغنلا عين نتاعالاعبنورهطو سو يلعدتل ىلهىنلاثعبامللاًةفناداولاوءاسنا اولاحرلا نم

 اننويذعت موقلاع اوه تان االول نال وسراءاولاةفل رز توقعها لس اتا لو راق اف هعم

 اف هلثالذنولوقب اوناكفهّنالوسرك ناو هللاالا هلال دهن انك وانا «الن وا عقب و نولعشب و
 نذإاك ع *اوآ ب رذن هلامانحتساو هرادانمدهالا د انعضلذت:الاولاعف وكر اقردب مون تاك

 امافلاق ةفئاط ترمسأ .ًاوهممتغئاط تاتقف م وعم ل_بوهيلعهتلاىلص ىلا لوقلا كلذ نولوة اوناك

 ضر نك: ة0اها 00 11ط كيرالا ميهافوت نم ذلا نا مهمق هنلا لاق نمذلا مههاولتق نسذلا

 لاق اربهمتءاسو مثه> مهاوام ل ئاوأ 75 :وةعضتس نيذلاءالؤهاوك رم راهم اورحاهتفةعساو هللا

 الو هلم >نوعبطةساالناداولاوءاسنلاو لاحرلا نم ني ةعضتس ملا الا لاذ ىدصلا لهأ هتئارذعمت

 ىرهط نيد مهتماقا منع وهعب نآهللاىسع كلو اوك اهااوحزخ ول ه4نووجوتيالدس نود“

 لءسركناو هنياالا هلال ن ًادهشنن كدت انانك انا معن اهللالوسراباو رم« أنيذلا لاقو نيكر 0

 هللا ملعب ناىرمسالا نم 8 دب ىف نا لق ىنل اهيأ اي سالاةفافوحن مهعمانجرخ موقلا ءالؤهنأو هللا
 ىلع نيكرم نا عم مكحورخ 'متعنصىذلا ممتس كلر ارغغي وكتمذح أ اسماريش كك ؤباريخ مكب واقف
 مهنم نكماو نيك مش ثا عماورخخ لبق ع نءهّنلاوف -دةفكننا حخاوديرب ناورلسوهيل هللا ىلسمىنلا

 دع نعول ن دب ا «ىنأ ىنث لاف شادح- نم دلاخ نم دن يس ميكس عامدداو

 ءاسنلاو لامن رلا نمنيغعضتسملاالاهللار نى اوان تنك لاق هنأ صا.عنب ١ع نعةكا ام نب هللا
 ََنع مدآ نبى انت لاقس ركوأ انخص اليبس نودتببالو ةلمح نوع.طةسس النا داولاو

 لج رانمنيفعشت لال لوقو سابعنب نعريبج دبع نع بئاسلا ناطعنع كلب رش

 لافمصاعوبآ انث لاقورعنبدجت مدع نيفعض:لانمانأ سابعنبالاق ناداولاو ءاسنلاو
 ءافعض نم ىلتق نملاق متنكيفاولا# مهسسغن أ ىملاط هلو ةىفدهاكت نع يجن بأن بانع ىسع ان
 1 ءممدت يأ نبا نعلم ان لافةةيذ_بونأ انث لاه ى ثا (ًينامه رد مولا ش رئراقك

 نب هلبأ دمع ع نع ةنيبع نب انرمدخأ لاق ىاز ولا د_..ءانرمدنأ لاق كب نب ن سملا انلارص هوك رهاع

 د نادلولاو ءاسنا !نمنيفعضت ملا نمىم "ذا تنك لوّش سا .عنباتعم«لاقدب زب نأ

 ىعر «رغااهليادبع نم مهارباوأ هللا عن عدي زن ىلع عدا انث لاه جا ام لاف يملا

 ديلولا صا مهللارهظل ةالصربدىف وعدي ناك ل_سوءيلع هنا ىلسص هللالوسرنا هرب ره ىلأ نع
 هل-هحتوعبط ةمسدال نب ذا نيكرسش اا ىدب أ ع آن منيا ةغعضو عم عسر وأن 'شامعو ما ته نب ةلسو

 دها 2 ىلأ نبا رع ىسع ع نعمماءولأ 8 لامورع اين مص الدس نود الو

 دم نادحأ جهل لاذ ةكك نوغجضةسمنو: موهلاقالم م نودتممالوهل -نوعبطت بسب الهلوةىف

 توم طتسدالممقهلبا لزتاق شب ؛ رقراغك عمءافعضردبب واتق ىيذلاءالؤ »د ةلرتع مهل سو هياع هللا ىله

 ىلأ ثاانعلمسش انث لاقةةيذسوأ انُث لاف ىجاملا ٠ مس ص 3 . الااليس نودتهي الو هيد

 اربح لاق ى<ن نسملا انثدع اك ءانعم كانا .- نوع 17 ينال هوقو وك دهاح نع ميت
 سي

 امسهسوهنمهن روك ناكلوهن نورا
 ىأىف ا :.رديال هيالالمكت

 لسجولام فال رومالا نممأ
 عقوئذلا ف صولا ىلع ممم هنوك

 قاثملال وصحوهو ..لاع ص يصختل ا

 -درفأ املهناب محو امد

 ضرغل برحلارادفلوتقلا نموا
 نموللارك ذداعأ 5 رك دئىذلا

 اصرصنل نرهاعأا نيبامذل ودعم

 اهيبنت و هل.ةامنيد وهيب ىرغا | ىلع

 مسملا نيب ومي وستلا ىلسع

 هلهأامأو مالسالرادفلوتملا
 هس دق رمل نذلا واسملا مهف

 لعجاذالوزيفما مبالاامأو مهلا
 ةمدقتلا ةاالا فاك ىف ى#عم نم

 ةمعرس.- فالح ]ماي :جهو هيلع

 لثمىذلا د دلافةغنحابأ !تاىه

 ىأناكتاوىلاعت هلوقا مملة يد

 موعد وكنب مود نحَ لوتقملا

 ىدوولاة ب دىفاشلالاهودب دق قاثمم

 راك و ثان قارضلاو
 نمىوراذكهاهسجنثاث ىسوحلا
 لالدتسانأ ىن*الوتءاعتلا ءاضق

 لوق نمىفاثلا ىلع متي الة مح ىلأ

 لوالا لول ىلعوةء الاف نم رسعغلا
 ةددلاب دارملا بوك نأ ز وحنا ذأ

 امههولوذلل ارباغمارادمةيناثلا

 ةبقرلار رع َُ < مدق ل هنأو وهول و وح

 َه ةريخالا فوىلو اا: الاىفةي دنا ىلع

 لاعب نأ نكعوبئرتلا سكع

 بيترت الهنا معي ألي ءةةدئاغلا

 عقيلاضلأ اود.دلاورب ءرذا 1 نيد

 ىلا ءتهنا قد ماتتدخالا اوحاتتفالا

 دح /نف هلوةرب رق ىلع بترتيو
 لدوت» امال اواب كلع ' ىععذيق رئأآ

 نيعباشتمنب روش م' مصهيلعفاوما اهب

 لودعلا هزوعارا بءالاريدعت ىثمو

 ىفاشلا بي.ءمدالا موصلا ىلا
 ل ا ل ا وا ا ا يل

 نأ عساتتلابدارملاو ن ني :الئرسك- .ةلامعرهسشلا لالخ ف ادتباول مزةتبلا نابلالهامهق نارهشلاام ا وسع
 و م
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 . نملد موصلا نا قو رسم نعو ساغنوأ ضسع رطغلا توكمنأالافانثتسالابحو (14.) ض 0 واورطف ولذا. هم مامون رطشال

 5 ةب وت ةيدلاو ةبقراا عومجت
 هللا نمالوبق عر شام كسل عرس ىأ
 لبقاذا هيلعهنلابا' نمنمتجرو
 ةيااظلتا نعةب وتلا عمو هلي وت

 نأز وة وهنم ط رفام ىلع فسأو

 ىلا ةبقرلا نم وكلن ىن-هملا نوك«
 نالءنماغيفتت ىأ هنمتب وث موصلا

 هللاناكوةب وتلا مزاو نمضفذقاا
 امهكحرمعت وددت مل هناياملع

 امناسنالا اوي الل هغلا كح

 ةلزتعملا دنعو دمعتيالو راتكحال
 ىلعةعقاو هلاعفأ نا مكسحلا ىنعم

 مثةلادعلا :مضقو مك نوناق

 ناسدهفدرأ أطخن ا لتقل مكحرك ذال

 بوجو ماكحأ هلودمعلا تقلا كح

 7 .:ح ىلأ ريغدنع ةراغكلاوتدإ دإا

 ةرسقب اىف ناك صاصةلاوكلامو
 همفامن أس د ىلءانهش :رممدقأ م رحالف

 2 هلا فام ىنخالودمع :ولا ومالا نم

 مرحالف ديد تلاوفي وتلا نم
 مانقلاف اهم ةيدسعولا تكسمت
 نيه>ول بح ًاورانلا فق ساغل دوا

 اهخاىل_عنم رسغما عاما لوالا

 ىكلاى و رانمومى ل: رقأك قىقتلزن

 نأ سابع نبا نسعحلاص_هأ نع

 فالق هاخأ دحوتبامذ نب سقم

 لوسرة افاملسناكو رادنلا ْس

 كلذ هلرك دف /و.لع هنن! ىلسهنئا

 مسوءيلعهللا ىلسهنبالوسرلسراف
 تناهلاةورهف ىن نمالوسر هعم

 مهل لو مالسلا مهر قافراضلا ىنب
 مسوهيلع هللا صهليا ل وسرنا

 ماشه لستاف مطعنا كمماي
 هسيدأ ىلاهوعف دئناةبايض نبا

 هل اولعت مناو هسسحم صدقمق

 مهغلب اقهثي دمملا اوعقدت نأ التاق
 هيلع هلا ىلص ىنلانعكلذ ىرهغلا

هنن دةيلاىدؤت :انكاوال: اه هللعنامةلياو هلوسرلو هني ةعاطواعم» اولاشف لو
 ىلا نيعحارافرصن ملي الا نمت امدوطعاف 

 لزئاف ناف هللاهضبق مر از واج الف ذئب حضن صوهو زو>رخأ ىدته ال ىفاوا تم دعب او ةنيدملا
 0 ااا ة0اااااااااااالللاا ه هك4”9292ُ؟77لأ لفل لللق*لاكااخخشسل

 السدس نودت مالو, .-نوعيطتسال هلوقفةصركعنءورج نعةنبإ عنب 00 رلا دمع

 دهان نع ميك أني ان عى ع نع مداعولأ ان 0 ٠ ميرص ة:.دملاىلااًعب رط

 نب |نع لئش انت لاقي ندوبأ انث لاه ىئثملا رص ةنيدملا ىلا اعنا رس نول

 نع طابسأ انث لاق لضفمزيدجأ انث. لاق نسلانبد# (نادص هلثمدها نعم ىنأ

 ناهد>و هضف ةكستالملا مهافوت يذلا نا هلوقامأو 5 ةنبدملاىل 3 لل لال الا

 نوك تأ نأ ارح كلا ولا قَد ١ وصخ م لعف نالىضملا ىنعع بت عض دومىف مهافوت روث ت اوكا نأ امهددأ

 م-هافون نم « نيءاتلادسأ نوكتفةكلأ الملام +افوتت نيذلا نا هيدارب لابقتسالا ىنعع عذ ةرعضوم اف
 تنذحامعر ةمكلال را ننس اذ كلذ لعفت ب رعلانالةماك ل١ىف ةدارم ىهو ةفوذعت

 لبس فرحا نمو) هلوقلي وا فلوقلا ف اعيجامهتتبثأامب رو ىرخالا تنبت ًاوامهادا
 دف توملاهكردي معهلوسر وهتناىلاارسا همهتدب نمير نموةعسواريثك |سنارم ضرالا ف دحهللا

 فراشي نمو هللا لبس ىفرحا مم نمو هلوشب هؤانث لج ىتعي (اس؟-راروغغ هللا ناكو هللا ىلعهزحأ عفو
 ىفىنعي هللا ليبس ف نينموملا هاهو مالسالا ضرأ ىلا مهتمواهنمهند دأب رهاهلهأو كرمشلا ضرأ
 د لوةياريثك امتارم ضرالاىفدحب ملا نيدلا كلذو هقاولن عرس ىذلا هب رط وهنلا نيد جاهم
 هموقنالف مغارهنملاة ب بهذملاو دالملا ىف برطضم او هواريثك ابغا مهنا لبدس ىف رحاهملاا ذه

 ةدعح ىبب تان اوقهنمواردصمة نا صو اسمنا ره

 برهملاوئارملازب زع هب هتاكراب ذاليدوطك
 ةدامعو ماسه دراهط نمو هابامهعنم كلذ و ةكك مه دره ىف عسسل الم: هنافةعسو هل أودو

 هلوسرىلاو هللاىلا هذي دءاراف ؛لرسشلا ضرأ نمارحا هم برن ع'هؤانث لحرمخأ م ةينالع مهر
 هللا ىلعد 000 | 0 دن ناك نمل رعجؤلارادو مالسالا ض رأ هغواب لبق هتنئم هتكردأ نا ||:

 لج لوي هند لها ومال_ءالارادىلا هنري_ثعو «تطو كارو هنرعشءارحو هل-غباوت كلذو
 زادغلس مل ناهنرسع#باوث بجوتسادسف هلوسرىلاوهللاىلاهرادن ءارحاهم ير< نمو هؤاذث

 ىلا عقهنيا لزب مل: لوةياك حرار وغغ هللا تاكو هب رىبعاهاباهغولب لبق هأبا ةسيذملا مارثداب هترعش

 اًةيفرمهما_محرا ملعب وعلا نعوهلوةبعااي نيسنم 3 واه دامعبوفذارت اس ىسعئاروفغ 251

 لزم هللا ناهغلبال جب رقنل_سموهوةكع امش هناك نمضعب سس تازنةب الاهذهنا رك ذو

 تافؤاروغغا اوذعهناا ناك و هلوق ىلا مهسغن 1 ىل لاطتكت :الملا ههاقون نذلا نا هلوت كلذواهلمق نين الا

 اذث لاهمهاربا نب بوعد رص كلذ.ةدراولارامالارك ذ ةايدملا هغولب 1 رط ىف

 لحر ناكل افدإ اوسر وهتياىلا ارحاهمهّددب نم ردع نمر هل اود فريسح نب لا. همس نخر مشد ىف انعمده

 [ذد ص ناك ةرعج هلاراو سعأ (١ 4ف لاق ع عابنرثب ةرعكك نب سعلاوا صنغعلا ور ؟< للاعب , ةعازدش نم

 وهون نوملا هان اهاولعغف لاق سوعيلعمتلا سما لوسر.لا هوا حيو هربرس ىلع لا اوشرغي نا هإهأ سماق
 ىلأ نعةبعش انة لاقرغع- ني دم لاهراشب يدم اناص 5 د : ًالاءذهتلزنف معنتلاب

 ءكرش مث هلوسر وهنياىلا ارحاهمهتدب نم جب رح نمو . الا هذه تاَزئلاق ناري ءح نم دعس نع _--

 00 نب نالذوأ عابنزلا نب صدعلا نب ةرمد ىف لا ىلع هرحأ عقود _ةفتوملا
 ماوع !نعمشه امك لاقنوعئثورع انث لاهىبثملا ئعدص هبفثازخذ تام ممعنتلا غلب نيح

 اذ لاهذاعم نم رمح امئاص ةعاز رت نمالحرناكو لافميثهنعبوشعب ثي دوعن ىهتلا

 لاف ا ولام نموهداتف ن ءلاعس لك لاوديزي

 ىنغاس أمل لان ءىلتاهللا اولا ةكع ةرعك هللا ةب نيم ءوملا نمل->-رودا' ةالاءالؤع هللا نأ 1

 هيبأ
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 ى*ىألاعفهيلا سوسوفاسمناطشلا اق رق ةنئدملان لد و امهتدب وةشيرفملا

 ديءانريحسأ لاقى نب نسحلا فدل“ هب , "الا دنا ىلا ارا همم ع نهب رت نموىلاعتو كرات هللأ

 نمل جرلاق مهسغن أ ىل ماط 1 الملا مهافون نيذلا ن .اتارن 1لاق داق 9م نءرمعمانريخأ لاق فاز رلا

 هكرداف هوا ىنواجافرسومل فاو قد رطلاب لسلدل غارذعن ءىلام هللا وضد صوطو ذممول نيم تملا

 لاقى كن نجلا ا 2 هلوسر و هنباىلا ارحاهمهتيد نم هب رك نمو هذ تلزافؤا رطلاب توما

 قدمالَر أاللوشةمر كعتعم«لاقر ان 1ر5 6 ةدمع نم | يري ؟لاق ىاز ز رلاد_.,ءانرمخأ

 00 رخاضيص ناكوةر هذ ىنب نم لسحر لاق نيتب الاوه_سغن ؟ىملاط ةكستاالملا مهافوت نيذلا

 هلوسروهلياىلا ارحاهمهلدن نم ردع -ندو هسس+ ق لزتفَتا ءصاصتلاب ناي اذا قسءوجر اف حو رلا

 نمو هل اوة ىركثيلارجأ ئاايلعن تلت ردت ما نءفأ 0 لاق عم ؟ونبا نم ا هلا

 نمل>حرىفتازئلاق هللا ىلع هرحأ 0 .كصرديم وسر و نبا ىلا ارح م هين ع نهج 7

 رعولس> هلل'لوقىف كاصضلا نعدرف امك لاق ص اعوبأ اذ لاقراشب نيد انمص ةعازخ

 5 هلجر عجم لاق هللا ىلع هرحأ عقودقف توما هكردي مث هلوسر وهتلاىلا ارحاهمهّمس ن *ح رع نمو

 هلوسر وهلياىلا ارحاهمهتيب نمي رخع نموهّنلا لزتاف ىفوتفاهاس ع« دق : .ةعىلا ى-هتنا ىت-ىلة>انلاف

 عاملا ىدسلانع طابسا انث لاق لضغ٠ نيدجأ انث لاقنيسللا نيد نص ةيآلا

 ن ةرعكاروفغاوفع هذا ناكو هلوق ىلا مه سفن ىل 1 الملا مهاوون نيذلا نا هلوقب ىبسعت هرلهم

 نا ىلعل ةكمىلبح ىنعي ىلا دق نيش الا نافىتل-اراوا-را اعوناكو هلهاللاف ىروضلا ب دنج
 نم رت < نموهننالزناق قد ر طلاب تاق ةنيدملا وكت ه حول مهتلحار ىل_ءدعقف حور ى. دصنق ب رخأ

 لاق هناودُ .دللا لا جوت ني امو هال هرحأ عقود -ةنشوا هكر دي مم هلوسر وهننا ىلا ارجاهممتيب

 نبانعاح ىنث لاقزيسلا انث لاقم.اعلا امشمع كلوسرولاو كت بلارحاهمىنامهللا

 ةرمض نب بد_:جلافةكستالمل هافوت ن ذا نا وق دبش هلاءزله تارناللاةمركع 2

 ضعس تاشريمك 2 وهو ير لاق ةحالوىلةرذ_مالوت+ل اودردعمل ا!ىفتغا .امهللا ىدنملا

 ثا ارتةالءأةد الوىلعأ ىردنالفرحا ينأ ل بق تام لسوميلعءهّللا سهلا لوسر باص آلة قار اهلا

 تندص هللا ىلع رحأ عقود ذ نوما كردي من هلوسرو هلباىلا ارحاهمهّدب نم ر 2نهو

 لزم لوعي 'ءكلادضلا تويم لاق نا_عأس نب ربع و لاقذا عمايأ تعم لاق ب رغلا نب نيسحلا

 لزم ام عمستم ١ الامه سغن أى 1 دلملا مهأفوت نيذلا ناردابب سا ١ رق كرشم عم ماوأت 5نيذلا ىف هللا

 اذهش ناك هللا ارذعن ف ناكوةكك امهم وهبلعهللا ىلص ىننل اس ءدىلءناكأ ع 0 روق

 :هدمللا قد رط نهموعتتل علب اذا: يحاضي مهي ع رفنةكمتإ الات“ أمد 5 : أم هل هاللاّعف اًئيضواريبك
3 

 بهونباانرمت ألاف سنو ودع ب , الامننا ىلا اوحاهم تدب نم ب رخب نموهبفلزخف نوملاهكردأ

 لجر رحاها ةعسوارم“ 9 اتا ىم ضرالا قدح هللا ليس فرح اهي نمو هوة فدي زي الاقلاق

 وهالاولاهو هباؤ رهتساوهموق هب رق قد راما ق تاق نو هرلطمللا لس ماع تا 5 ىو نم

 ارحاهمهتنب نم ردع * نمو نار غلا لزنف لاق نفدي وهملعنو هوقيهل-هأ ىف ماقأ اوهالودي رب ىذلا غلب

 ام لاقىدامرلار ود:منب دجأ ص ده هل ىلع ورم مهدات هلوسر وهلياىلا

 ةبإ الاءذهتازنلاف ساء نب !نعةمركعنعرانبدنب ورعنعُك ب رش اذث لاقىري زلادجأو أ
 لاقفاضي ص ناكوركب ىن نمءةركد هلل ود + ل-رةكع ناك فم عسفن أ ىلاطةكت الملا مهافرت نيذلا نا

 هَ ”الاهذه تازئفةنيدملا و كهدير ثان اجر خت نياوافوحلاد -اىانتكمزمذ ِر و-رخأ ادال

 هي لاق ةماساىنأنن ثراخلا "مرح "دار [ىللا هلوسر وهناىلا ارحاهمهمسب نع رك سو

 كيم ند لبقتتعنس )١41( (؛
 بش تن :روكتؤ كيعمىذلا لّدقاّد بسم

 ىئ رهقلاى ب ردك دلا لضفو لش ناكم

 ١ اريعب بكر مه سأ | رجدشف# رده

 ةكم ىلا اعحار اهت.ةيواسو اهنم

 هرعش ف لوب لعجوارفاك
 هلع تاجوارهف هبت اق

 عرافب اب راراخلا ىبةأرمس

 ادسومتءعطضاوىراثتكردأ و

 عسجارلوأ نانوالاىلا تا كو

 انمؤمل غب نموهيفتي الا تازغف
 هيلع هللا ىلص ىنلاردهأ تا رمعتم
 نسانلاةكرداف 1 ححذ مول همد سو

 هناىلاثلا 00 2 ىودسلاب

 دعوهللا فلخ تأاندنعزو<

 ركع ولا فا ناو نينمؤملا

 ةريسعلا نابلوالاهحولا فعضو

 ببسلا صوسختال ظفللا مومعب
 قاهدعبامو ةبأالا لبقامثاب و
 اذاكذ نمؤملا ل نعنءوملاى مم

 ىلع م1 !بيترت ناب و ود  الامذه

 بحعفةيلعلاب رعشم بسام | فص ولا[ | -

 وهدبعولا اذهل بحوملانوكينأ
 رغكتلانابو دمعلا لتعا ادرحت
 دنعولا اذه بحوملالقتسالاب
 اذاومسنلا لتقلا مضى ةدئاف ىاف

 نوكفةروصااهذهىف لةغالرثأ ال

 لئاقلالوق ىرسحاي رام مالكنلا
 فني زو منهجا س غنت نمنا
 نممسق دعولا نابىناثلا ء-ولا

 هسقيذكلازا-اذاو رخل ماسقأ
 فر واللفم ركءلاراهطظا ضرغل

 صرغل كلذ ريو رامخالاو صدقلا

 ىلا ىذغي ايلا ازه حذو ل

 لاغسقلالاف عئارشلا ف نسعطلا

 دمعلا ل دقلاهازح نأ ىلع دنةب ألا

 هريغل لحرلا الوعي دقو رثك ذامزخ
 ازد كبي ١ لعفأ ىا ل لوا

 فعض ىنسالو هلاعفأالفكالا
 5 ل 4 9 لل تذ]ذ1]1]11|]ذ]1 | ]| ] ]| ]| ]| ]| | |[ 1 ] | 1 1 5 ند أأذ 1 زذ ]ذآ ز ز 1 ذ]1 ] ]1 ]1 1 1 1 2 22-

 هما |نيةدفسألا ىلا ءازجلا لوب هنأ ىلعورب رغد رذلاة ملمع نمو هيز اوس لمعي نم هلوقك تانآ  الارتاس ةلالدلاضي اب اولا اذه



 هنعأ اوهسيلعهننا بضغو هلوثقنالو

 ا و عقاولاك هنأ معبل

 هبوث نا سابعنب | نعل ةنىناعملا

 ناودعلاد معلا لتغلا ىلع مدق أ نم
 لهأن اك تامغس نءو هلوبقمريغ

 هلجحو هلةيوت الاولاد اوأ اذارعا
 الاودي دْسَتلاو ظ.لغتلا ىلءررهجلا

 ىح ةيوتلاب وعم بنذ لكشف
 دنعو هلزتعملا د»:ءاذه لرششلا

 وفعلا لك ونذلا لك رعاشالا
 رعسغ وىلاعت هلوعل كلرشلا الا

 مير ىفغلاب متءاشي نا كلذ تودام
 ا اونمآنذلااهيأ ايلاف نوال دق

 لعفتلاا ونستف هللا لدس فم رضاذا

 اوبلطاىأ لاعف:سالا ىوىانهه

 «فاوكل مثالو هنابثو مالا نابب
 ىقا أنااولوقتالوةي ور ري-ةنع
 ىت عمل كاووهو مالا عكا

 لمقو مالسالال قو مالسسالا

 لاف مال الا لهأ مالس ىبعب ةمفلا

 هللا لسد هنا لوسرثعب ىوسلا
 ةدارمس ىلعدي رئي ةماسا)بسوءيلع

 نمال_-رّكم م نب سادرم لف

 هموقنم لسمو ل-أو لدف لهأ
 د هلياالا هلاال لوةب ناكو ريق

 برمج مو لو هيلعهنيا ىل ههها لو -ر
 فاتساوةماسا هِلَمَعف همالسسأي ةغن

 لوسر ىلع مدقالةهعم تاكا منغ
 لاقفءريخخا لسوهيلعدللا ىلص هّلئا

 لاّعذ هّنلالا لا اللوق اوقيالدرت لذه

 لقلانمذوعتاغا هنا لوسراب
 مول ل ماماذا تنأ فدكل اعف

 لازاف.لاف هتلاالا هلاالب ةسماسقلا

 لوقي وهوالجرتلتقأ ىلع اهددرب
 ىالسان أو تين ىت-هنباالا هللال

 ىوردقو هب هلأ تلؤغف ذممون نأك

 لاقو كلذ لثم ةداتقو ىلكلا

 هّنلا لص ىنلا باحصأ نا نسحلا

 اوقلف نوفوط:ي اوجرخلوميلع
 هرحوأ م هيذك.ذبمىا لاق نانلاب هيشغامف هعاتمدارأو نيهسملا نمل جرهعبست لجروهتمذشف مهو مزهف نيكرسشملا
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 )  )145ىضاملا ظفلبهنعرج د قراصسال لذ هنلغغس ىلابعت هنا ف عرص بع ازع هةدعأو |
 ك0

 3 الاوز هتلزنا لاقرب نب دعس نع سطفالام هس عر ع سدق اند لاقتانأ نب رب زعلا دبع

 عمتك كاك م نيليسمل نءموقامذ صخر لافررضلاىلوأ ريس ن ذم أم .نودعاقلاىوتسيال

 نيدعاشلا ىلع دهاجا هل اضف هللا نيب دق اولا مف نب دعاقل ا ىلع دهام هل .ذظفتلز :ىى-ر رضلا لهأ

 اولاقاريصمتءاسو هل وة ىلا مهسفن أ ى اط ا الملا مهافوت يذلا نا تازيأ قرشا لهالصخر و

 تود: مالو وهل. توعبطت سس الناداولاوءاسنلاو ليلو مز ةعض* مك جعل تاز ' ى-ةمح موزه

 ق.ةرىلولامىل هل ودل ىارم هيلاباصمتاكو ل ىبدحا ىذلا ضرغب نب ةركد لاةفالمس

 ةء!الاهزههرف تازخف معنتلا رص مرنع نذ دف معنَتل ا رذع توملا ه رداف ضد صوضهو ب رن ىواجاف

 لس وان ىف لد واتلالهأ فارحا ودب الات وما ردب مح هل ]وسر وهلئاىلا اوحاهم تين نم رك نهو

 انث لاقىنثلا ٠مدج كلذلاةنمرك ذ ضرأىلا ضرأنم لوةلاوهوهسضعب لاف مئارملا
 نملوقلا ,غ رملا لاواريثك اغار هلو5 سامع | نع ىلسع نعد واعم 0 لاق مل ادونأ

 نابلس نير..عانرب تأ لافذاعمابأ تعمسلاق ب رغاانب نيستا نع تنص ضرالاىلاضرالا
 لاو قوس ا ا لاق ىجأملا 3 م٠لوع اريثك 0 او 'لاصخضأ | تعوم لاق

 نئص الوكملاقاريثك ايما م ضرالادحي وفاف عبرا" عدس 1 ءرفعد ن هللا دمع ا

 ةداتقوأ نسا نءرمعمنع نا.غسونآ انث لاقجاح ىنث لاقزيسملا انث لاق مسالا
 مرح الوملافاريثك اهنا

 * مير الو

 هن ىلأ نبأ نعىسعن ء مصاعوأ ادن لاقور عنيد

 ىلا ٠ مدح هركا_عةودنملاقاريثك انام ضرالا فدع لحوزع هّنالوةىفدهاك نع

 اسعازح ص لاقاريثك امنا ملاقدهات نعمت أن !نعلبش انث لاقةةيذحوأ لا

 اريثك امناصدهات نعي رحْئسانع اح انث لاقنيسحلا انث لاقمساقلا انامع هركر

 لاقني س١1 نيدمح اشادع كلذلا نمرك ذ ةثدعمىنةدم نورخ 1لاقو هركبا عاجز حزئملاق
 ىقتيملوةءاريثك انغارم 00 ىدسلان ع طامسا انث لاقلضفملانيدجأ انث

 لاق ب هون انريخأ لاق سول م ص كلذ لات نم رك ذ رحاهملا مغاراانوزخ ؟لاقوة شي

 لنك ضنا نفق ناوصلاب كلذقالاو ةالا ىلوأ انيبدقو رفعح ولا "لاق ءرحاهملا مغارملا هل آرةىقفدز ئءالاق

 ىقةعلا 0 سو لا طوملا اذهقهتااه 0 ذىبااةعسلا ىنعمىفاضد ًااوهاتدماو

 تح َى لاق حلاص نب هليادمع 5 لاقى 2 نص كلذلاقنمرك ذ فزرلا

 لاه ىبألا رج فزرلاىفةعسسلالاق ةعسواربتك اتا رص سامع نبا نعةىطط ىنأ نب ىلعن ع

 لافةعسواريثك انعاش رت حب رلان عدس أ نعرةعح ىلأ نب هللا دبع انث لاق قحما انث
 نا عل نب رسءانرمشأ لوةبذاعمابأ !تءو» لاق رغلا نيني سم نع تارك ىزرلاىفةعسلا

 رمش اا كلذفنورخ 1لاقو 30 لا قف لوكا ةعدو هلوةفلوش 'لاصضل تعمم لاق

 1 اية رارشتس اهغئارم ضال قد ةداّنق ندد .عس انك لاودي زب انث لاهذاعم ئءا

 هللان الاقي ت أبا وصلاب كلذ فلاو ةالاىلوأو رغعجول أ اقوي ىنغلاىلاةل اعلان ءوىدهلاىلاةلالضلا

 | ىغلاوذز رلافةعسلاةعسلا فلدشديدقواعستموأب رطضمضرالا فدع هل دس فرحاه ن هناريخأ

 نيكرسثملا نمهنلاب ناسعالا لهآ هيفثاك ىذلاب رك اومهلا قبض نمةعسلا مف لخديو نقدا

 مهماق؟نينمْؤمللهنئاهرك اهو ركمن مب رغلاو حورلا نعم و - ىااةعسلا ىناعم نم كل ذريغو ةلكع

 ىلادعسلاى ناعم ضعب ةعسو هلوةد ىنع هنا ىل : هلالددنلا ذدمومماطاسفونيكرشملا ى رواتب
 لدم + اراو - معو شسعلا قبض ن م4 .ةاولاك امي رقلاو ع ورلا ىبعع ىه ىباادعسلا ىناعم لك_ةانغصو

 ىف لحادتول الاود ادن الا فارفو هدي.-ون صال اوهللاب تاعالار اهطارذعتب ردصلا ق.ضو لرمشلا

 مهلو-روهلباىلاارحاهمهتدب نم ري نمو هلوق ىنداةي الاهذ_هرعلا لهأ نمموةلوان دقو كلذ

 هكر
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 :تلتق اقف لسو هيلعهنلا ىلص ىنلا ىلا كلذ مفرفالملت ناكو ةعانمذحخأو هلشغف نانسلا

 0 رعامدعب توماهكردو زعل جرعمر ءلاف 5 امنا هللا ىلع هرحأ عقود ف توملا هكردب

 نيفسو انث لاقىنألا "صام ةعقولادهش نكي ناو ممغملا نمهمهسهلنات دوعةالصاف هزم

 جرح نهد اوعي هني دملال هانا بدم> ىلأ ند زب نءةعمهل نبا نع كرامملا نم !ايرعسخا لاق ىدع

 لولا ْه هلوسر وهنباىلا ارجاهمهتدب نم حي ر<نمومل عاو كرات هلوفاولوأنو هههس تحوالصأف

 نأ مف نا ةالسصلانماو رصقن نأ لنج كل ءس اف ضرالا ف رتب رضاذاو) هلوةلب وانا
 ضرالاف مث رضاذاو هلوةب هؤاملا لح قع (انيبماو دعمك! اونأك ن رئاكلانااو در غكنسذلا عني

 نماو رص: نأ االوهبزح ميل سلف لة. حانح كاع سلف ضرالا ف نونمؤاا يأ ترسساذاو
 اعب رأ كك وهقم ذأ و رضالا ىئاهنمهددع <ل ناك اماوأ هتفاهددع نءا و رمق نأ ىع ةالصلا

 قب رض لاح قاهددع ىلاةالصلانما و رصقت نأ مك.لع انج الهانعملمقو مهضعب لوقفنيتنثا

 دود نماو رصةننأ لع سانجال كلذ ىنعمنورخ ؟لاقونيرخ ؟لوق ىفةدحاوىلاراشأ ضرالا
 مهتنةفو هك :الصفاورغك نيذلا سنتغي نأ متيشد نا ىنعب اورفكن يذلا منتغي نأ متفخ نا ةالصلا
 اهئادآو' متماقا نم مهوعذعذ وهو رسأب وأم هوأ هي ىى- نودل_جاساجف مهو مسهماءمولجاهمؤ مهأنا

 مهارغك) الله !هملع اهمهؤانث ل> مهريخأ م هلديحوتلا صالحخاو هلل' ةدابعْيد ومهم اولو<و

 اودعلوةيانيصاودعلااوناك هلناينادحو نودحالا ىئعناننبما ودعم لاوناك نب راك ١نا ل: ةذ

 ندهن ودعت أمةدامع ]ا رو هل وسر وهلا مناع !ىلعذ راك ,ييصانك م وادعوا اونابآدق

 ىذلارسهقلا ىبعمىفلي وأتلا له فاتح اوةلالضلا نمديلع مهام مكتةلاختو انصاللاوتاثوالا

 رضا ىفاهماعا ايحاوناك ىتلاةالصلا نمرغسل ا!ىفمهضعب لاقف هلعاف نعهس.ف انكلاهننا عضو

 نهئلادمع "مص كلذلاقنمرك ذ ني:نث اىلارغسلاىف اهرصقىفنذأوتاءكر عبرأ

 بباب نب هتباد عن عراب ىلإ نب انع عرج نء!نع ناب رذاو هقادبجإ اظن لاو ىرافلا لجلا
 دقو مهنا ةالسصلا نءاورمهة7نآحانج مكلع سيلف باطخلا نب رمعا تاق لاق نما نب ىلعن نع

 هللا قدصتةقدهلاقف كلذ نعل سوهيلع هللا ىلص ىنلاتل اس ىتح تبعا تبعا .ةف سانلانمأ |
 راع أن انءميرح نب !نعس ردازا مك لاق سب ركولا يي هتددصاول قاف مكياعامب '

 ىبح نب لمع 2 رده هزكم سو هيلعهللا ىلص ىلا نعرغع نعهيمأ نب ىلعت نعهسأب يدنا دمع نع

 راع ىلا ثءهلل ل تنكر كاسمع تعب لاف رب نبا نعى دعا ندم | لاقىومال (عىأ ث هللادع ننجرلاد_هع تعمم لاق رحنا ندمم انث لاقىومالا

 س انلارص5 نم بع باطلا نب رمعل تاق لاق ةممآ نب ىلع نعت دو هدأ, ثهللا دمع ن عبد

 ْن ذلام_نتغي نأ متفخ ناةال_صلا نماورصق:نأىلا-عتو ل رامت هللا لاق دةواونم دةوةالصلا

 ىدصتةقدصل اعف سوءه.طعهللاىلصهتنالوسرل كلذ ت رك ذفهزنمسدعا ثتءعرعلاةفاورفك

 نعةناوعونأ انث لاقكلاادبعزماشه انث لاقراشبنبا [يئاص هتقدصا وأبةاف كل ءاهبدللا

 ةيحاذلاهذهل_هأ نمءا رد ىب.ةلفنيتعكر ىلصأ تنك ةةكمىلا ترف اسلاقةلاعلا ىلأ نعفدا.نق

 ىلصص هّننالو سر ىلص تاق نار قوة نس كلذ لكت اة نار ذوأ ةنسأ اولاف نب ةعكر تاق ىل :فبك اولاقف

 نلحدتل قلاب يؤ رلا هلوسر هللا ىد_صدةاهّننالاق تاة برح ىفناك هنااولاق نيتعكو لو هيلعهللا
 ضرالا ىف مب رضاذارلافو نوذاذتال سس رمعةمو سو رن ةلكم ني_هآهنلاءاشتا ما ار_طلاره-ملا
 انث لاق ىنثلا ئسدص منن اهط ااذاو غلب اذا ىت-أرةفةالصلا نءاو رمت نأ حانج مكلعسيلف
 موقل اس لاق ىلع نعبولٌ أن ع ور ىلأ ن عضوا انريخأ لا مئاهنيهادبع انث لاققد-ا
 هللا لزناف ىلصت فكس ضرالا فبرضن اناهنلا لو سراباولةذ لسوهيلعهنلا ىبصهنلالوسر راختلا نم
 كلذدعبن اك الف جولا عطقنا مثةالدلا ساو رصقن نأ حانج مبا ءسدلن ضرالا ف مثب رضاذاو
 مهر وهط نمد , وذم . 0 : ..مهنادح و دم ؟<_دذكم ادق ن وكرشملا لا ةفرهظلا لصف )سو هاعدللا لص ىلا لوك

 امناهللالوسرابلاف مبسم هنامعزامدعب (14)
 نعت ةقشال_هن لافاذوغتماهلاف
 مأوهذداصا رظنتل لاقل لاق باق
 ل وس راكلذ ملعأ تنكو لاف بذاك

 ملسعتل نكست ل كلنا كلي ولاف هللا
 افلاق هناساهنعنساما كلذ
 حبصافنفدف تاما لئاقلا ثبل

 اوداع م لاههريق بنج ىلا عضر دقو
 عيصافهونفدواونكماف هلاورس غفل
 وأ نيم هريق بنج ىلا عضو دو
 هل.ةتالضرالان أ اوأرا|ذاثالث
 نانسحلالاق :راخغاه.لع اوقلأ

 نك.لوهنمرمشوه» نمنح ضرالا
 د.عس نعواودوعبالنأ موقعلا طعو

 دوسالا ني دادقلجرخلاةريبج نبا
 هلتمينغف لرب مهاذافةي رسف
 هلتمذ هللاالا هلال لاّعف هْلَدَم اوداراف

 هلااللاقدّدو هتلتةأ هلل .ةفدادٌملا

 اناف هلامو هلهاب رفولدو لامتف هللاالا
 هيلع هما ىلصهنلا لوسرىلءاومدق
 لاق تلزنفهل .كلذاورك ذو
 تاناورلاهذه نيب ةاقانمالو لاغقلا
 اهرساراهءوقو دنع بارت !ياعلف

 قتازنامانظ قد رفلكناكف
 لاقل اق ةدس.بع ىلأ نعو هتعقاو
 اذا مس وهيلع هللاىلصهللا لوسر

 نافلجرلاىلاعيرلا مدح عرشأ
 هلااللاعفهرح ةرقن دنع هنانس نأك

 ءاهقغلا لامع رلاهذع عفريلف هلاالا
 هدهد الطالهلوّشمقد دنرلا ةبوت

 ىصلا مالسا ةفشحو ؟لاقوةدحالا
 ىفاشلا لاقوة. الا قالط الهدب

 00 لانا باع مح ولالاو عشر
 ريسغوهورغكلاىفانذا كلذ ناكل

 هلوقله يلع بجاو ريسغهنكلزرئاج
 نعملقلا عفورلبوهباع هلل ىلص
 لاقو غلب ىد ىصلا نعال

 ىد ءوهملا لاق وأ ءاهةةلارثكسص

 محال سموأ نءؤمانأ نارصنلاو
 107 007 0 م سو مس ا همس د ا ا سس

 لوقب نمممنالهمالساب مر !لصح الف لسو هءلع هبا ىلص هلبال وسرد هبا الا هلااللافولومثي دوهمال سال اوناعالان آدقتعي هنالهمالسأب



000 0 

 هيلع اك ىذلا نيدلا ناي فرتفي ناديالف دعب . راتنملا قل ١لوسرلاوهىذأا اد نا 0 لوي نممهتمومهد> وبرعلا لو دز هن
 0 لا ا ل ا ل لل ل

 دودحوم .وهىذلا نيدلا نأ ولطاب

 ضرعنو بث ق- نيلسملانينن اوف
 عددج لسبع ولأ لافامندلا ةامحلا

 لاشي ءارلا هدب ضرعابندلا عام
 ممل خاب رضا ضرع اندإ'نا

 ضراع هنالاضرع ىممرحاغلاورعلا

 لل: اهل ضرعلا هنمو ىاي ريغ لئاز

 ضرعلا لقاك هابث لةلرهوجلا
 3 ريثك مي را

 لجرل نع مدع اهومكمت ا
 اوذخأتل هباذوعتم مالسالار 5

 نءهدامعل دءأامدي رب لءةو هلام

 كلذك ةرخ “الا فناوثلا نس
 هيشلاهحوىفاوغلتحتا لبق نه متنك
 لوأ منادير تورثك الالاقذ

 جحش تعم مال_.سالا ىف مادام

 ءامذ تع ةداهُدلا ةملك

3 0 

 ة متةسلالوب وافد ةأطاوم ىلع
 ري فاح حسب الا جحيم ههنا

 هسفقامال_عامترص ناو تاعالاب

 ىفنزي_.اخادلااولعت نا [ لعق

 تاب ضرتع اوكبلعفاممالسالا

 لئماننا.عاناك اماولوقي نأ مهل
 راش الابانمآ 1 اوه ناعا

 لالطت تت ناخالااورهطأ الو هو

 هيدشل نسكع ؟فيكف ف فويل ا

 نب دعس نع ورخ الارامهدحأ

 نو ةحن ماك مينادارم اريح

 هناعا نأ 72 وق نع مكناعا

 مكلاعهللانهموقنع ىارلا اره

 درو ًاووكشي دم رهط ىتحكا رازعأت

 ل امناعالا ءافخا نه سلع

 دارملارييكلاريسغتلا قو مهسفاماع

 تدع امنا الا لوأ ىف مكنا

 فعضرايساب فيعضل مكف
 ليادتب 00
 اذكف ناعالارو زو للملا

 لبق دوهمذ مهتدغ :ر لماكستت نأىلا ههنا 2 !مهنماولبق اف ف ودنا از هس مالسإلا ىلا فبعض لسيف ثدح دقءالؤه:

 ا 0 06060 ب سس سمج
 نيتالصلا نين ىلاعتو كرات هننالزناو ا هرث أ | عاثم ىرخأ مهانا مهتم لثاق ناك ماع دس

 ةالصلا مهلا مف تن :ك اذاوانيبءاودع<لاوناكس رفاكلا ناو ,رغكنيذلا مكنتغي نأ مت حن نا
 رغعجو لاق فوملا ةالصتازمن':.هماباذع نمر فاكس دعأهننا نا هلوق ىلا كعممهنمتغئاط معتلف
 ىنعمنعاهدعبام عاطقنابن ذو اذاو هلوق نكسلواذاو مالكا ىف نكي ملول نسحب دلللب وائاذ ذو

 ناقور يأن عفس هاورىذلا لد وألا اذهىلع مالكا ىنعمناك اذاءزعل لاى نك : مل ولواهلبةام

 مةتلفوال صل ١ مها تةافد تان مهف تنكوهكت الصيفاو رغك نيذإا كنت غي تو اوذمو لا اهيأ 1 مغ

 سدلف صو اع ؛ رضاذاو تعكنب يب اةءارة فرك ذا_ة كلذ نافدعب وتد: الا ك عم مهتم دقْئاط
 انث لاق ثرحلا كلذ يمد او زرفكن يذلا كنتي نأ ةالسصلا ن ماو تك 1
 هسيبأ نعزبانبنحرزادبع نب. هللاد_بع نعنامحنء لصاو نعىر وثلا م لاقزي زعل السبع

 ومد مغخنا ًارقب.الواور غكن يذلا مسنتغي نأ ةالصلا نم اورمعٌقت ناآر ةبب نأكه نا عك نب فأن 3

 كلاسمعن هلأ دم .ءنعبد>الالصاو نءىروثل ع 0 لاققدعا انث لاق ىلا

 ل شداد ماورصقت نأ أر 1 5 هنأت عك عا ىلع نعهسأ نع ندحرلا

 نآ مف نا هلو باىلع ْى 000 ارقلاءذهواورفكن ذلا كنتغب نتف نا هللادجرنا_5ءى وعم

 اذاومذ ذاكلاىهمناوةالصلا نم اورمصةث نأ حانج مكيلع سدلف هلوةلصاوماو مندا خش تع

 ناوةالصلا ماو ا اخ مع سلفر رزقك نمذأا منتغي نأ مت خ ناف ضرالا ىف من رمذ

 اها رك ذىبلاهذده را ةءار ةل.وان تأ كلذوتب الاوز هةصتريغة أد ةممتصو مف تأ :كاذاو هلوق

 اورغكن يذلا مم-نتغيالنأ ةالصلان ءاورمصقت نأ حانج مكياءس راف ضرالا ىف مب رضاذا قدسنع

 هلالدانغصوا_ىففاوا ط:النأ ىنععاواضت نأ محل هنا نيب هؤانث للان اياهملع مالك. ةلالدإ الت فذ ف
 اناا - اوهلدنورخ 1لافو فورد ن نعف.سهاورىذلا لد + وأتلاداسذ ىلعةندب 1

 م رص كإذ لاق نمرك ذهنالص ىفهنتشب نأ ى شخ ودع نمهفو-ةلاحىف رذاسملل هب هؤانث لح نذأ

 نهننادبعنب رع ى لاف ديملا دبع نب م ركل ادع ا لاف ىراصنالاد# نب نا رع مداءوبأ

 مكتالصاوعأر هلا ىف لوقت ةشناعتء؟«لوق ىلآ تعمم لاق قيدصلا اركب ى أن نجرلا دمع نب لله

 م سوء رلءدللا ىلصهننالوسر ناتاانعف نيت و رغسلا ىف ىلصن )سوهيلعهنيا ىلصهللالوسر نا اولاقف

 5 لاق ادب عن: هتادبعن ءرج ئمدص من متن نوف اك ل_هفاخ ناكو فوت ىف ناك

 لاق هناد.سأ نب دلاخ نب هللا دمع هد أ نعباهش نما نعاس وذ أنبا ان لاف كي دف أ نءا

 اءاهلنادعلاةفرفاسملا ةالصرصق د الو فوخلا ةالصلا ارمصق هللا باتك قدم انا ارعنب لباد عل

 لاقل مْؤم انث لاقىلمرلالهسن' ىلع (نئامع هنانلعالةلمعب مراة هلال ننال
 ن ديس انئص نيتعكر رغسلا ىف ىلصت تناك ةثئاعنأ هربأ نع ةورعنب ما نه نعنايغس 8

 ناك سو < ءلعدتلا ىلصهننالوسر ب ادحأ ىأءاطعل تلق لاق رحنا انث لاقىآ ىنث لاقوح

 ةالصرة هد . الاهذ م ىتع لب نو رخلاقو « صاقو أ دعسوةثئاعلا# رغسلاىفةالصلا مي م

 ولأ اذث لاقورعزرد# ٠م كلذلاةنمرك ذ لزئاجفواولاق ةغب اسملالاحريغ ىف وشلل

 70 نءاورصةث نأ أحانح ع اءسلف هلوق ىف دهان هجن يأ نب | نعىسع انث لاق مضاع

 ىلص ىأ !اىلضفاوعذاو 23 تام هذ نوكر مش لاو ناغسعي هيا او لسو هيلع هللا ىلص ىننلا ناك ما

 اعميسهمابقو مهدوعمو مهعوكز مداع ولأ كلشاعب راوأ نيتعكر 0 مسوهيلعفتلا

 ىلصق كلعم مة غئاط مناف هيلع هللا لزناق مهلاث أو مهتعتم ؟ىلعاورتغل نأ توكرمش ممم مهفاغج

 00 ا دال هدا ةلزالادخت ماس مسرح نتم ءاع[ قصرتوا
 رخأتساو رخ الا فصلا مدةتفاعجساو عكر ومهم ربك مثل سوهيلعدتلا ىلص ىنلا ماقنيحنو رخكالا

 لو ا



 ااا 5200

 ركسا العفلا كلذ ن ول

 ةسغااسم نيسبتلا,صالاداعأمت

 م هلع نءهللا ثار 5 ذهنياالا هلاالد (1460) ايما دمع: ادا دعما هس خس تلقا :ةنم كلش |نأ هلوذ نا

 وبأ ان لاق ىبملا ٠0 شرع نيتعكر ىلارنمعلارضقوةصلوأ اول فذاكد هىدسلااونقاغ:ةلوالا

 ناك لاق ةالصلا نماورمضةت د0 نأ ماطلع نش داق رهان ع نع مقحم لأ نبع نعلتش ان لاقةةءذح

 مسو هل عهللا ىلسىننلا ىلضفاو ةذاوتفن انه ن دوكرمش او نام سعب هبادكأ و مس وهنشعةلباىلض ىننلا

 ىل-ءاؤ رثعتأ ن روكرشل اممم مهقاع د وجمانو .هةوعتو مهعو 2 ا

 هرادتح) صف 1 مما مهتلفىلاغت و لراس .:هننا لزناة مهلاقثأ ١ 0مم أ

 هلأ لس ىبن ءلاماق ى ىحا وروعس م ءونورخ لا وةدودمد ن لوالد متاعتج هجرت رك ممنيْعَد

 كد دول لما وك ةاعتف م دقملا فضلارخأ اًمساورتخ الا فصلا مدقتفاعج اوغكرو مهلرتك م م سوعيلع

 نعروض:هن هربرح هك لاهربج نا انئدض نةءعكرىارصءعلاةالص ترصقوةضلوأاولدتد

 ندلاخ نيكر ريكا ىلءونا ٌةسعب لس وهءلعهللا ىلصهّللا لوس رعمانك لاققر زلا شا .عىب أ نءرشها#

 ةباتازناه]ةغانبمالةرغانبالاندر أول لاح ىلءاوناك نوكرسملا لاقفرهظلا مل هفلاقد.للولا
 لمه س مط وهنلعهليا ىلصةلنال وس .رفاخا اوعدو حاللسلا ساملا اذداو :رصعلاو رهاظلا نمد رمد كا

 ماعيجاوع رو عكر اعبجا و رتكو سو هيلع هللا ىلضدتلال ]وس رربكف مولي شتم نوكرسشملاو ةلقلا

 1 اوهغرفاذ1 فو وسر < نورخ 00 اي ىذلا م ءلار دورك مئتاعيجاو عفر ةرذ هتسأر عفر

 لوس رمكرف مهماقمىفاوماةفنورتخ الا ودق وهمأب ,ىذلا فصلا صكن هالو ردت مهدات“ نم

 ماق وهيب ىذلا صل ادد ودع“ متاعب اوعذ رو هس ا رن ةرماع. .جاوعكرذ 8 سس وهيلعفللا ىلصهللا

 اودعهفهعماو وت وس 0 رخ ل الو است“ مسه دوم“ نمعالو 98غ رئامإف م موس .رينورخ الا

 دنمع انك لاقس ركولأ امص ميل ىب مول ولا هزل صون اهسعب اهالصذ عجن موملع سمت اعد اعيو

 علب ارم ا نعوقر ْرلا شاع أ نعد هان ءوودتم 0 نع ىءوؤم نب ا

 هود 00 ذم ناقس سعب مع و هيلع هللا ىلص هللا ل وس راك لاق شمع لأ نءدهاكت نعر ودم

 لأسهناىركشنلا نامل سنعةداتق نعىلأ انث لاقمامهنيذاعم انث لاقراشب نبا اسثدع
 ةست 1س رقريع قلنا هاطن اررا»لا فوه مولى وأ لزنأ مولى ةالصلاراصقا نعهّلا دبع نب رب اح

 منلاقدجنايلا ف مل_بوهمل ءهللا ىلصهللا كوسرمملا مولا نملحرءا>لخبانك اذا ماشلا نم

 ىدان مت هدعو و 0 |ل سف لاق كينم ىعنع هنا لاق ىتم كيعنع ند لاق اللاق ىفاحت له لاق
 ةفئاط م وهلا نمةقثاطب ! لبوه. ع للا ىلصهللال وس برى صفةالصلاب ىدوت محال لاذحنأ و ليحرلاب

 مهمادك آف اص م ىفاوم امد مم اهعأ ىلع هنولي نيدلارخاب مث ءنيتعكو هنولد « نيذلاب ىلصف م موسر < ىرخأ

 ممسسو هلع دلبا لس ىنلل رت سكت الاوزيتعكرم م ىلسفتورخ“ الاءاحم

 لأب نينمْؤملا م وةالصلا اراصقاىفهنبالزت اذ مو.ةنيتءعكرنيتعكر مودل و تاءعحح رعب رأ

 فرصا هي ىنعهناالا وحلا ةد_ثريغلاحف ف وحلا ةالصرصقا معلب نورخ 1لاقوو السا
 اكرصةريغمانانعكر فو لاسريغفرغسلا ةالس ناكل ذواواق ةمافالاةالصففالرغسا اةالص
 ةالص نع فو اريغنمالا لاح ىف رغسا|ىترع هدتاولقتمامالا لاعب نامت رآةماقالا:ال هنا

 تاءذتم<بفنمالا ةالص نع رغسلاف فوخلالاحف رض م م رفسا !ىماسع ىهوفصنلات اعف ماما

 مث لاق لضغملا نب لجأ نك لاقنيسحل | ندم ايي دص كلذلاهن ا د ةعكرف دنا ىلع

 ناانيبماود_ءهلوتىلا او رصقت نأ حانجكملع سافضرالا ف ممن رضاذاو ىد لا نع طابعا
 كلونتشب نأ ا و رك نذلان مفاتن االا ل<الريصةنل ! اوماسع : وهذ ةرفسلا ىفنيتعكر تل ساذاةالصلا

 ودعلات وز َر و ةقداظ .وهفلخشتمت اط نين هرسستح موق, ومامالا مود وع ةعكو ريدقتلاوهالصلا نع

 مى رقهفل اةشمألا كال: ومحماكع ماعم فاو هو ىحمهرابدأ ىلعمعلان اوسع وةعكر غم نع ىلداف

 هع 3 ههه منتللا 007 4 رمامالا عم ىلص: :وىرخالا ةغئاطلا ان

 سس ل 7-2 ا وبا سسسصصلمم

 .(نيسماخأ ل (رجرج تبا) - 13)

 رانمذالا نبعرذح مو ذا

 تاك هللان الاّعفراهظالا فالح

 دنع :ولا نم همفواريبدت نوأمعت اع

 ىلع ىلامعت هللا مبتاعام و هتقام

 ةزطم ناكمهنع ردو مهنم ردصام

 رارت-الاىلوالانا مهمل ىف عقب نأ
 داهحلا لضفنمرك ذفد اهحملانع

 وأم-هتبغردب زب و مهتلع مي زءام
 هعنل 39 مهامتاسع عفا وعن

 زارتح الا فاوغلساد احلا هلضف

 صالااذ_هىف كال بح وباس#

 نودعاقلا ىوتسال لاةفلملخلا
 دنع تنك لاقتداث يدب زنع
 نيح مم سوهيلع هليا ىل_صىنلا

 نمدودعاقا اى ولسا 8 3-5 ر

 هللا ل. ءدمس ىف نودهاحلاو ن نين موا

 من الاقفر رضلاكوأر 0

 سد 0 ىعاانأو فدك مودكم

 هبلعهللاىلص يذلا ىمئغتفدي زيلاف
 ىلع اك-:اه حولا« بلع ىف 3-7
 دول هدد ىسقن ىدلاوق ىذفت

 ماهضرب نأ تيشح ىتح ىلع لقث
 ىوتسال تتكال اقذهنعى مس

 لوأ ١ ري غنينموملا نم تودعاقلا

 ءاوراهتشكذ ذ نودهالاو ررمذلا

 ناصقتلار رضلابدارملاو ىراضلا

 حجرعد ى عك ءدملا ىف ناكءاوس

 نم ةيهالا مدع ب دسإ وأ ض صو

 نمءانثنسالا ىلعف بصنلاب ريغ ا رد

 نهد مهنع لاك | نيدع اولا

 ندعاقال : ةوص هنأ ىلعف عذ عفرلابأ أرق

 ةقرعمللةةمريغنوك, نزوح و
 موماع_روضغملاريغريسةت ىف قيساك

 نينمؤماةغصهلاىلعرملاب ُىرقو
 اعفر نوكي تأز و< و حجاج زلالاق
 ىوتسال ىيعملاوءانثتسالا ة وح ىلع
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 ماوذأ ك.لوأمتماواك الاي داو مهاظنالواربسم رس ااماوفأة:.دلاي متل خدقل ..0142) .هناو زغضعب نمد فارصلا دنع دوميلع
 ك3 ب1 ا ها ذاب ق7 تا 01 اطل 1 انا تحل احدت هامل تسكن دوج سال تي هاه دعت اج تطعن ت ما ب دع 7 2 صو دوو وع وح و عصا محال

 ةبلعهلنا ىلسهنع و رذعل أمه سدد

 ىلاعت هللا لاقدرعلا ص ص اذا لو

 ىف هلمعب ناك ام ىدس.غلاوبتكا

 ة25ناهنم وأريد 0 :هعلا

 لد ماهلدي ولا صولختو ةئذلا

 ىفناورك ذو لاسم الا لوبق ىف ملظع

 هلم نم غلب نمؤملاةين هلوق ىنعم
 هل نم غلب أن #هؤملا هب ماسلا

 ىلع«#اودنمنمؤملا هبونبامذا
 قب ولةحلاصل الاعالاو نامالا

 فهكردأ ىذلا هل# ٠ نمريسخادنأ

 سقئلارك د ذم دق هنا لبق هنامحة دم

 نمىرتشاهنلا نا هلوق ىف لالا ىلع

 انههو مهااوم اومآو مه سفنأ نيئمؤما

 لاملانمفرمشأ سفنلا نال رخأ

 اجينتس غنلاركذهدق ىرتشملاف

 رخآ 1 اودش أ اهذ ةبغرلا نا ىلع

 دشأ اهم ةسكا املا ناىلع اهسبنت

 الاخ ١ يالا اها دس ىو الف

 تامول_ةموءاوتنالا ىف قب ؟ةدئاف 9و

 د_فاهملاو رز ريغب دنعاقلا

 نم اهسهنندام نيت ناب وسأل
 داهعلل دعاّعلا متل تواغتلا

 ةمنص طاطد#ان عساهم وريد و

 نيذلاىوت : له هلوقكدهاحجا

 اكن رست نولعت الزيذلاو نولعبي
 ةفص نع هسفنب ضونيل لهاعلل

 مدعن امم مل-عل!فرمثىلا لهجلا
 ناصقنلاوةدابزلا لمتح ءاو:سالا

 هللا لسذذ هلوقن ١ لالا صخواق

 نو وتسالرهلامل هناك نيرهامما

 ىلع ةحردبصتناوكإذب تنحاف

 لضفتل ا ىلءلدنةحردلا نالردصملا

 ليقو ةحردىوذى لاح لسقو

 ليةوةجردب ىأ ضفاخلا عزنب
 لكدالكوةحرد ف ىأ فرافلاىلع

 نبد_هاحلاونيدعاقلا نمو. رف
 ىنسحلاةيواملاىأ ىبسحلاهتلادعو
 : الهأ دعاقلا نك ملنيبعتلا ىلعامحاو ناك ولذا ةاغكسلا ىلء داهللا ضرف نا ىلعلمل دةيقءاهقفلا لاو ةزل !ىهو

 ىهلبالنولوُش سانلاو ةعكر م هتعكرلا نوغيضيفنو رخآ !الاموعب ووهتص ىلا نوع>رب مةعكر

 ناز توسهل ونيتعكر ماماللن وكف .ذمامالاة عكر هب زم اش هتعكر رجلا مهنمد أ ىلصاالة د اوةعكر

 ىشرقلاديلولا نم دسجأ يسد مرذ-اوذحو هلوقىلاةالصلا مهل تقاف موف تنك اذاوهللالوق

 لاعفرفسلا ةالصن عرمم نباتا آس لاق ىلا كاممس نعةمعش انث لاقرفعس ندم انث لاق

 مة ردع ال ماال سيلفا ةال ساو نقب ةفاشاةالسرصقلاغ ارمصقربغ ماع تأ عكر

 لكلوتاةءكرمامالل توك.فةعكرم# م ىله.فءالؤه ناكمءالؤهءىبح وءالؤه ناكمءالؤه ءىب
 ثبدرعس نع ءسطفالا 1 هس اند لاقى حانت لاقراشي نبا اًنثادص ةعكر

 قوكسلاو رعت رءعس رص ةعكر ىهام انيتعكرنولص» مهوارصق توكست ف. 5 لاق ربا سمح

 فواللاةال_هلاقهتلادبعس راسن عريةغلادب زغ ىنث لاقىدوعسملا انث لاقت انث لاق
 ثرحلانب ورم ىنريسخأ لاق بهو ن هنا ديعىبع ىث لاقنجرلاد.ءءنيدجأ . "مره ةعكر

 ه4 ءاعدنلا ىل_صدهنلال وسر باد نمناك ابغي نعهث دح عذأت نب داب , زنأ ةداو هس يزن رك ىلا لاق

 نم لاخلا ءذهاواافلتءاو ناندد«وةعكرتغئاط لكل ف ولنا ةالصناةمابعلا مول هدي تءاطق سو

 نيثعشأ ىنتث لاقنا.ةس انث لاقدعس نبى انث لاقراشب ندم شاص اعراثتآلا

 تا. سريطب صاعلانب 0 :كلاق ىونربلا مده ند ةملعت نعلالهنب "دوس الأ. نعءاثعشلا ىأ

 َفَط 100 افأن دع : ذح لاف دوا مو هملعهللا ىلصهننال ]وس رهداص ظفع مك :١!لاقف

 8 رممىلصةكئلوأ 9 كو ف اصمىلاءالؤهبهذوةعكر هنوأد نيذلاب : ىل_مفودعلا ى راوم

 مسالا نع ع 6 : رلا ن' نيك ىلا نعاس 1 الاف نجرلا دبعو 57 لاقراش نا انعص

 لاق 0 ان لافراش نا انئص هون ىنث دف هنعتباثنيدي زتل اس لاق ناسح نا

 ًنيرص هوة قد ل- نع ىوبربلا مدهز نب ةيلعت ّنَع لاله نب دوسالا ن ءثعشالا» نع نادعس انين

 هللادءنبهللادبعزعمهللاىنأنب رك ونأ ىُث لاقنايغس انث لاقىح ىث لاقراشبا

 اهصوهقلخ اص نيغص فل سانلا فصف درة ىذن صل سو هيلعهنناىلص هللا لوسر نأ سابعنب نع
 مهمىلس سف كئاوأءاج والك وها ناكمىل اءالؤه فرصا معةعكرهفاخ نذلاب ىلهؤودعلاىزاوم

 نءريدك ن ' نكي ى أن عدي رس ْن نع فرزالا قا انربخأ !لاقرمدت ملا 0 طاوضقب موةعكر

 ةعكرتعكر دع !

 سندالانب رياك ع نعةناوعونأ ذك لاقذاعمنب رس اننب رح هل“ مسامع ان ءهلنا دع هللا دممع

 ىواعب رارضملاىف مالسلا هيلع كبت نال ىلع ةالصلا هنا ضرف لاق سابحنبا نع دهام نع
 نعةناوعوأ لن لاف نجرلا ه.ع انت لافراشيتا انندص ةعكرف وآنا فونب:ةكررغسلا

 انث لاقىدوالا. نجرلا دمع نب رصن انمكص هإ-:مساءعنبا نعد-ه اع نع نيسلاب ريك

 انيك نإ تان نصرا اك يحال ركن ء ىاطلاذث اع نب دول | نع راجل

 نع سذحخالا نب ريك نع ىاطلاذئاع نيبول نع كلامثب ماعلا ام لاق تاهام نب وععب

 نع ةمعسش ع لاقر هعدن لمع ام 0 ىبثملا نب دمت اني دض هلثم سابع ان عدها

 ماقف فوولا ةالس مب ىلص وب .اعدتلا لصدّنلالو رتاهتادمع نب رااح ن عرب ريقغلادبزب , نعمك ا

 ممادأ ماةماوماقىتح ءالو اوهمدقت منين ”دوعسو ةعكرهغل نذلاب ىلصأ هاتف صو هب دب نيب فص

 مس منين دوعمو هكر ل سو: .اعمتاىل_سدّتالو سره ىلصفءالؤه ماقما ومات ىّتحكئاوأ ءاحو

 ى لاق بدو نب ندحرلا دمع نب دج انئص ةعكرم هلو نمت ةعكر ل ودم اعهنلا ىبص ا تناك

 نع هثدخ عفان نبدابز نعهث دحةداوسن ركبنا ثرحلا نب درهم رب خأ لاق بهو نب هتلادبعىع
 مول فواةالص مهب ىلص مل سو ياهلا ىل_سهنئالوسرنا م مدح هنلادبع نب رباسن ا ىسومىأ

 رص رع لسا ىسوطا ادت نب دجأ ئسدص نين لدعم وةاعكرةفئاط لك ةيلعت و برات

 لاق



 ىلصهنلالوسرنا هرب ردولأ انث لاق ق.ةشن هتادبع انث لاق ىنا ذهل | للسمع نبل ءعس انك لاق

 محئانب نم موملا بح ىهةالصءالؤهانا نوكرم كما لاق ن اغسعو ناهد نيدلزن :ل وهيلعدللا

 هياعللا لص ىنلا أ لب ريجناوةدحاوةل.ممهملعاول مث ىكرعأ او عجاف رصعلا ىشو مهر راكبأو
 مهرذحاوذخاب ردك حو رطش هيا دصأ من نأ هرم أو لسو

 لوسر ع تر رمهل نوكمف مهتسأ اومهرذ>ءالؤهذ اب وهعماوأض.ؤ ىرخالا صان غم مطسأ و
 هنآالا رقسلاقرتمتلاة يعور [لاقو نيذعكر لسوء.لع للا ىل ههقلالو -رلو !سوةءلع هني ىلصهنبا

 هابس يباع مكر مارب لضملا رت علا اسملاد:ءوررخلا ةدشقرصقلا هبىبع

 8 هب نأ أ متفخ ناذالصلا نماو رف نأ حانج مكلع سيل هلوذ ىنخم كال ذفاولا هوجولهجوت ثدح
 ىث لاف ىع ىنث لافىأ ىتث لاقدعسئدجم ل كلذلات نمرك ذ اور فكن يذلا

 تناحدقو ود_علا تءقلنا ةالدلارصق هب الا ضرالاىف مثب رضاذإو سابع نب | نعدس ]نعش

 هذ-هىلو ًاورغعجوب لاق 5 اشاموأ تنك ابك ار ءاعال ارض خو هتلاريكت ناةالصلا

 ءلرث كال ذواهدو د#> نمرصٌلا اهسفرمعةلابى علاق نملوق هنلا لب واتباهات رك ذل لاوقالا
 امك ارواه ردت سمواهنق هِلَعلا لبق“ اهو امك ف كا عادأ ةحاباواهدوع»و اهعوكا رماعأ

 هل الا ىبلاةلالاى هوف ووعد افداز ون ررحلا ماتا اوةغب املا اوةكمشا!لاحىف كلذو ايسشام و

 عوكحراإ ءاعاابك اراهفةبوتكملاةال_دلا, نذأوان كر وأ الجرف متذحن ناف ىلاعتو لرامت
 اذاو هلوق.تاليواتلاى وأ كلذانلئامغاو كلذ إب وان نم سامع ا نع ىو راموح ىلع دوعلاو
 اورغك نيذلا مكستتغي نم ناةالدل!نماو رصقت نأ حانجوكيلع سلف ضرالاف مثب رض

 نماهدود> ما !اهتماقان ال ذك كااذ نا ىلعةال#لا ويف تع مط اذهان نا قوم

 نطناه فول لاح ىف ,حاو نكس ىتاااهددعىفةدايزلا نود ؛ةضورفراسو دودهأاو عوك را

 نأ بح دق و فوذ لاو زدعب نمالالاحف«سلعس حا ولا اهددع ماع ايهللان مما كلذ نا ناطا

 عسب رالانم هنال_هددع صقنلهنالص مقمريغ مقملاة الص نءهنالصهرصق لاف رفاسملا نوكي
 نانمةعمةمالاهيلءام ف لا#لئاق هلاقنالوةثالذو نيتك رلاىلاهتماقالاسىف هل تناك ةمزاللا

 عد رأ نعءاهددعرصةواهفلعةضورغملااهدودسل كب هنالصب اذا 4لاقب نأ قكسرال رقاسملا

 رصق نأ هلحابأ ىذلا مد ةىلاعت هننا تاكو كلذك كلذ ناك اذاردتااش مقدرا نيدنث اىلا

 ضرفىذلاناامولءمناك ىوكلالاز وتامطااذا هن الص مج قب تأ هنتغي نأ هودع: نمافوخ هنالص

 ضرفىذلا ناك ذاو فوم: لاس ىفهنع طةسأ ناكىذلارعغ ةنيئامطلا لاس كا ذةماقا نم هيلع

 نا ىلءانلل د دقوا متمافا كرت ةزدنامطلا لاح ريغ ىف نع طقس ىذاافهتالصةمافا ةئينامطلا لاس ىف هيلع

 تقاف مسهفثنك اذا و) هلوقل وان فل وعلا ف انيءامىلءاهدود> لرب وهاس !اهتماقا لري

 تأتلووكت ارونماون 1 اوأ اود“ طوٌكنعم م ممَدْعْتاط معا اا سبل

 نع نولْفْعَت دولاو ,رغك نيذلادو مهتحل-أ | ومه ردحا ذم خاملوكعماواص لذاواس رع مح ةفئاط

 ىفنيب راضلا ف تاكاذاو هؤانث ل> كلذ. ىنع (ةدحا ودل م يكاع نواف معمما 5 م هطسأ !ٍ

 ةالسصلا مهل تن اه لوق هالصلا مهل تالاف مهنا هب نأ م هودعنيغتاحلاا راب كبادعأ نمضرالا

 مسيقالثلاسىاه و رمدشت : نأمسها تح أىذاارصقلااهرم هن 7 واهدوح# واهع وكر و اهدودعح

 اهضورف ةرثاس .راهدوع«واهع وكر واهدود>ةماقا كرب نم ضع : ىلع مهسضعي فحازتا ومهودعو

 نكم ءلو كت داس داعم ذب ان روك نذلا كب اعجأ ع نمدق ةرف معلق ىبعب كلعم معتمد [ط مم اف

 مسوس لس ىلا 5 .ادماريغف نا اوطلارتا سل ىتشامر كذ لوو ودعلاهوحوىف مهرتاس

 مهتهس ا اوذايلوءر 3 راجعا جانغتسالاو يدار !ىلءروك ذملا مزكلا ةلالدل هلعغي نأ |

 اللاناب تحاوتامجردانانوةجرد (117)* الورك ذ/هناوهولاؤ انه هو رحالا ىلع لدي ل مضغ لا نالل غبار ب ضصتناوذعولاط
 . - يب 4 7 5

 دهعلل نيدعاقلاىلءالوأ هلوقف
 انناث هلوقدر رصااولوأ ممدار ,ماو

 نيذلا ءادعذال نيدسعاقلا ىلع

 مهريغب ءافتكا فانتا ىف مهل نذأ

 ل-بقو ةءافك ضرفو زغلا تل

 ليش ىذلا|هسستد- ةح .ردأاب دارملا
 تاحردلا ىشو عودنلاب ريثكلا
 ةرغخا اوةغب رسشلا لزانملاوةعبضرلا
 ةجردلابدارملا ل.ةو ة#+رلاو

 تابيردلاب و ايندلا ىف
 دهام ايدارملا ىلكو ةنملا بتاع
 وهورغصالاداهجلا بحاصلوالا
 د_هاحجلاب ولاملاو سةةلايداهخلا
 وهو ربك الاداهيلا تحاصاثلا

 ةمدنغلا

 تل لم اولا عالاوةضايرلاب دهامجلا

 هنعدتبا ىطرا.1 ني انهه ةعيشلا

 هنال ةباعصلا نم هريسغ نم لضفأ

 ةفاضالاب ههود هاجت مهملاةيسنلاب

 هعئاقو ند مرهتشااعنودعاف هم هيلا

 باح هسا وهتعاصم نوةمانأ او

 رك ى نأ داه-ناب ةن-سلا ل هأ
 ربك" الاداهجلا اوهونمدلا ىلا وعدلاب

 ايعض مالسالا ناكسص نيحو
 امأو ادددث ددملا ىلا بايتحالاو
 ىف ؛شدملاب رهطاماف ىلعداهح

 كلذف مالسالاناكو تاوزغلا
 ةي الا لدنال هناقحاواب وة ثقولا
 ىلع نيد _هاجملا ليسخقت ىلعالا

 نيدهاحلا ليضغت ىلعامأ نيدعاقلا

 ةلزتعملا تلاقالف ضعب ىلع مهضعي
 نواغتلان أن ' الا نمرهط دقانهه

 ىماذهلو لمعلاوه باوثلا ةلعف
 باوذثلاه يلع لمعلا ناب بح وارحأ

 عراشلا لسع لبهناذلال كل
 ةيعفاشلات لاف هلايحوملمعلا كلذ || <

 وأ ١" لذاونلاب لاغتسمالا
 لضنو هلوقنالحاكنلاب لاغتشالا

 08 لضف سو دنملاداهجلاب لاغتثالاف دعاف حاكينلابلختشملاوتباغكلاردق ىلءدئ ازا اوهوبودنملاوب>اولا داهجلا لعلب, ماع نذهاامتا



 نءازابخانوكمفانضانتوكت نأ
 نعاوضمو اوضرقنا موق لاع
 اوك لاق سابعنبا نع ةسمركع
 موةفاوجرفنةكحب نيم لا نماموق
 مهعماولتةف لاّتقىف ننكر رمشملا نم

 نوكي نأ لمتحيو ةنب آلات لزنف
 نءاتثلاىدحا فدع اليقتسسم

 ناكن م لك فاماءد.عولا توك

 ىءمرئهجلالافةةصلا هذ

 دنعمهحاورأ ضيقت مهافوتت
 هللا هلوةنيب وهنين ةاقانمالو توملا

 كلم م افوتي لق سذنالا فوت
 لعافااوىفوتملاوهىلاعت هنال توملا
 سيئرلان الام .ةلساب ءاشالا لكل

 توملاكإملمعلااذه<.لا ضوغملا

 نسحلا نعوهناوعا :ك-ةالملارثاسو
 ىلا منو رش ىأ ةكالملا مهأف 2

 بوضنةمهسغتأ ىملاط هلوقامأر املا

 قوتي لوعغم نسعلاللا ىلع
 ديغت لاذإو :ظفل هسف ةفاضالاو

 دق ملال اوال هعوقو حدفاغ, رغت 1

 ميظع مظل كر شلات اكلريشلا هيدا

 مهسفن[كوملاط مهما دارالاف

 ةرحجل امهك رومهرغكو موهقاغن

 هسفنلولاط مهنف ةمصعملا هدارب دقو

 رغكلاراد ىفاومل-أ نيذلا دارملاف
 | رادىلانيرحاهمريسغ كانها وغو

 7 رعبسلا ا نيسح مالسالا

 لوالا هوحو ناريس فو ةض رق

 فود -< دئاعلاو متنك مفاؤلاو:

 كيئلواف ىناثلا مهلاولاهى أ ةلالدلل
 وب دقت, ةكنالملا نمالاحاولاهَن وكف

 وهو فردعريسلانا تلاثلارق

 اولاف لوب لال هلارسف مئاوكله
 نسم ميك تى ف ىأ متكمف
 لو ىلع جيوتلادارملاووكن درمأ
 راد ىنكسلاب ئضرلاو دامهحلا

 مهلعىنلا ةةءقحلاب وهوب رغكلا

 م« 0 ادراك دبس",

 لهتمي هلأومسهافون نيذلا نال ةفرغكلارادف نوكسلابنينمارلانيدعاغلا دبعو )١40(  .نانيدهاجلا باوثركس ذا. ماكنلا عم
 0 هم د د سدس

 حي تبت سس لس
 تناك ىلا ةفئاطلا ىهمهب_ضعب لاقف حالسلا ذم ايةر ومامملاةغئاطل فى, واتلا لهأ فلتحخاو
 ُكعمتيلصملاة ةاطا اذحاتلول اوعي اوذخاملو مالكلا !ىتعمو لاقل سو هيل عملا ىلسهللالوسر عم ىلصت
 م-هيدجأ هدلقتر فيسلاك يهمالصىف مه دنعهذيناباو سم ىذا! حال سلاو مهت لسأ مهغتاوبط نم
 لب نورخآ لاقو. هحالمسنمءالذوكتو هس.لعىهىتااهباشو+ءسعردىلا هدشب رخلا ونيكسلاو
 ىل م دنبإ لوسر عمة راصملا ن ودودعلاءازابت ناك ىتلاةغئاطلا مهتمحالسلاذ جابر وماملاةغئاطلا
 ةبإ واعم ىنث لاق حلاضوبأ اند لاف ىناملاكلذب ٠ مص سابعنء!لوقكالذو ل_سوعيلعمما
 كيتالصف كعمتماقىتلاةغئاطلات د -اذاف لو ةب اودصم اذاف سابع نب! نعة حل ىلأ نم ىلءنع
 مهدوج“نم مهغازفدعباو ريصءلفلوقي مئارو نماونوكلفاهدوم نمتغرغف كتتالصب ىلصت
 كنتالصف كنعملحدت لوك عمل ص: ملىتلا ف ئاوطاا ارئاسهبف ىذملا ناكل فودعلا فاصم يكغلخ
 اذاف هلي وان مهضعب لاف وكئار و نماون وكلذ ودم اذاه هلوق لب وان ىفىلد ءاتلا لهأ فات
 هذهتاساذامهضعب لاذ ةلاقملاهذهلهأ فلتحتا ممكئار وساوفوك ]فم مالصنم او غر غفاولص
 ءاضفالو وييعلا ءازابا باك أ ماةمى ان ى>اهتالسم نءتنرصناو تاس ةعكر مامالا غمةفئاطلا
 متفع اذااهولعحت نأ ةالصلا نماو رمان ح انج كلع شيلف هلو د هللا ىنعاولاق نيذلا مهواهملع
 ةعكرفوهاةالص ةغث طب ىلص هنأ لسوهيل عنا ىلص ىننلانعاوو روتعكر ونتغي نأ اورغك نيذلا

 نءتياغكانرك ذاجفو ىضما-بذ كلذ ضعبانرك ذدقواو ضن موةعحسسحر ىرخأ ةغئاطواوضقي لو
 هيلااهرم أ ىتللا ةئئاطلا هذه ىلع ناك حاولا لب مسممنو رخآ لاقوب همفام عسبجج رك ذ ٍباغبدسا
 نأ هتبااهرمأ ىتلااهتعكر نم تغرفاذاودعلا فوج لاح ىف مهمةالصلا ةماق ادا رأاذااهبن عم ماسقلاب
 هنا لوسر عم هيف تاص يذلاهماقميف موقت نأ هبا ىقهراه مأرب ملسو هيل علا ىلص ىنلا عمىلصت
 هللا ىلم ىنلا ىلع ناكواهماعجأ فاصمىباناو لتستواهتالصةدقب اه سغنال ىلصتف ملسوميلخع هللا ىلع
 اذاامتالصٍة يعن نمللوالاةعكرلا هعمتاص ىتااةفئاطلا غرغت ىت- هماقميفاساقثدشي نأ وهبلع
 ىلاب هذي ونم ]ف نيم.قملا ىلعىذدلابحا اولا نع اهددعرصفز وعام هعمتلصىيل ااهتالص تناك

 3 اهتالص ن مىرخأ ةعكرا مب ىلص.ف اهودعةفاصميتناك ىتااىرخالا ةفئاطلاى أن رامادكأ فاصم
 هللا لص ىنلا ىلعناكمإةملاهذهلهأ نم ةقرفتلا قف نوه ةبناثلاةغئاطلا هذه مح ىف مه
 ىلعودهشتا| دعقي نأ ةناثلا تعكر نمهدوح»نمعسس ار عفر وميتعكرن مغ رف اذا سوهيلع
 ىئءقتف موقت نااهودعباهلاغ:ثالر اوالاةكرلاهعم ردن إو ةمن املاةعكرلاهعمتاص ىلا ةقئاطلا
 ءدهشتى ادع اهاجراظتتا مسو هيلع هللا ىلبسه ىلا ىلعو لو هيلع هلا ىلص ىننلا عم ةيناثلااهتعكر
 ناك لب مهنمىرخأةقرفتلافو ممل د مشنتو ةتئاغلااهتعكر نمّتغْئاطلاهذهغ رغتىتح
 دقت نأ دهْنلل لبس وميلع هللا ىلس ينل ادعقاذا ىلوالا ةٍكرلامعم 'لرِدلْئِئلا ةةئاطلا ىلع بجاولا
 ىلا ةفئاطلاث ماق مع مس هده نم لب سو هءلعهتنا ىلص نا غب رئاذافءدهشش دهشت: ةدهدشلإ هعم

 نعيو رمولوقاثرك ذنيذلا نم لئاغ لكوذتت اغلا اهتعكريتضةفذثن بة بيناثلاةعك رلا دعم تلص
 لببوميلع هقلا لص ينل رظتتا لامن مرك ذ .لجخلاقاكهنااراخا لبنوميلعهتلاىلبسهتالوسر
 ئددص اهتالصنمنيتفئاطلا غارفدعدالاه نال ب ن .ي رع مو اهجالسصتض 5ىبج نيتقئاطلا

 تاو نيحلاصنءنامو رب دب رب نع الام رمح لاق بهو نب !انريسحأ لاق ىلعالا دبع سول
 يلسبتالوسرعمتغص ةقئاط نأ عاف رلاتاذ مون فويل ةالم لسو هنل عمّا ىلص ىهنلا عم لصنع
 ةغئاطلا تءاجمت مهسهنالاوعافاعاق تبث مث ةعكرمبسعمنيذلاب ىلهذودعل اهاموةغئاطو ل-وءبلع هلبا
 هللادببع يبث لاق ىنالانيدمت ندع مهمل مث موسغنالا اورتافابسلاجتدث مث مهب ىلصف اك :رخالا
 ند تاون ماس نعهبأ نع ماعلا نج رلادع نعةبعش اك لاقى اذن لاهذاعمنءا
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 ما
 (119)  ىت-ةككضرأس مةرج اهملا ىلع نم ردافاوناك امم مارالالتءاو هبا وامم اراذتعا

 نيذلاب لطف ني ةصدغل مهل فب فويف هباحصاب لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىبصلا ةهح ىأ نب لحس |

 ىلصف مهما دقاوناكن يذلا اختو اوم دقت مةفكو هغلخ نيذلا ىل صين تامئاق لزب لف ماق م ةعكرهندلم |
 لاقحور انث لاف عنيكونيناغس ايا مل مثةعكراو ةلخت نيذلا ىلهىت-سل ممةعكرممب |

 هللالوسر نعت مج ىلأ نب لهب نع تاون نم ملاص نعوبدأ نعماقلا ني نحرلا دبع نع ةبعش 5
 نيدلاب ىل صرف هفلخةغئاطو مامالا يدي ني,ةغئاط موة: فوم اةال ىف لاق هنأ ل_بوديلع هبا ىلص

 ممم امص ناكمىلان ولو منيت رع وةعكرا وضع ىج- هناكمدعتب م نيه 0 وةعكر هيفلخ

 منيت دو تعكر اواصر ىت> هناكمدعتي ع نيتدص«وتعكرم مىلهففءالؤهناكمىلا كل وأ لوك
 هللا ىلصيينلا غ رشي ىتح مسوهيلعهللا ىلص ىبناا عمدختتةيناثلا ةغئاطلا تناك لاق نم ركذ . مسي
 تعبسلاهباهولادبع خ5 لاقراشإلا اني دص دعباهماع ق بام ذم مهنالصن م ملبسو هبلع

 ناد د ةم> يأ نب لهب نأريبج نبت اوجن نب ماص ىبث لاقمءاقلاثعمسلاةدبعس نبى بحي

 ودعلاةهجاومى رج ةةئاطو هياعصأ نمةهقئاط هعمىلبصب هلعلاىلا مامالا موةي نأ فوجلا ةالم
 ةعكرمهبسغنال هءارونمذلا عكرابعافى :وتسااذاو مودي مدس: وهعمنيذلاب مامالا عكريف ىلويق

 مامالاناكماو ر يكف نورجن الا ل#.,ةأو ودعلا ءازااوم|ةف ئاق مامالاواوفرمصناف اوس منيت دحمو

 راشبنبا نش مج اولس مت نيت دحموتعكرمهسفنالاوعكرفاوماةفو مدحت مامالا مهم عكرف
 نعمربت تاون حلاص ناب نب مساقلا نعديعس نب ىعان رح لاق نورهنع ديزي ان لاف

 ,ىراصتالادبعسنب ى بحي انث لاقراشي نباص ءورك ذم فوجتاةالم يف ةمج أن لوس
 هلبقلالبةّةسم مامالا ءوقي لاف فوخلت اة الص ىف 57 ىلأ نب لهس نع ملاه نعدمت نب معاق نع

 مهسفنالنوعكرب مةعكر مهم عكر فودعلا ىلا موه .وحو ودعلال بق نمةغئاطوهعم مهنمةغئاط موقت

 دحس وةعكرمم مكربف كلو :ىجي و كلاوأ ماةمىلا نو هزم وو ماكس ف نيتدص» نودص» و
 نىك تلاسرادس لاه نيتدعم نود وةعكرن وعكر مةدحاومهلوناتعكر هلوهف نيته“

 تاون حلاصنع هسأن ع مسالا نب ندب رلاديع نع ةمعش نع ىثدفي بي ردا اذه نع للعس

 ++ ىلإ هيتك !ىكلافؤدمعس نبى ثم دد لع سوو عدللا ىلصىنا | نع ة هج ىأ 3 لهس نع

 لاق ىلعإلا دبع انث لاقى لعب رص انمثمح دعس نب ى عثر د لثمهنكلوهظفحأ تلف

 ةهئاط نيغِص ف صيف موقي ماهالان ا تاون نب حلاصن ءركي نأ نب دين ممماقلا نع هتلاديبع ان
 ,مهسغنالنوانمنف نو هوقن مث ةءكرغلخ نيذلاب مامالا ىلسصتق مايالا اخ ةقئاظو ودعلا ةهجاوم
 | نولصيف نوموعف لسد مث ةعكز مهم لصيف نورخ الام ى بح و نوقص.ف نوقلطني م نواس مث ةفكر
 نع هاسيعت ءم«لاه نإ ءاسإب روعم انث' لاه ىلعالا دبع ني دمج انج ةعكرمهسفغنال

 فوعاةالصلاق هنأ مسوهبل علنا ىلص ىنلا باهجأ نم لح رن ءتاوخي حلا نعدجتنب م.اقلا

 انعاق موقي و ةعكرم غل نيذلاب مامالا لص فودعلا نول. ةقئاطو مامالاف لحن ن م ةقتئاط موقن تأ
 | ىلهيق اة مامالاو عيبا دج ىبع و مهجاجضصأ ىلا نوةلطنيف نوط متيرجأ ةعكراوملا موتا ىلصيق

 | اهفتعمباف هللادي علاق توفريمند م ىرخأ عكر اهملا نواصيف نوموغي: مث ملسيفةع كو مهب
 ىنث' لاهحلاصوبأ ان: لاق ىلا تدع اذه نمىدنغن --اوهاشف وا ةالصف هرك؟ذن
 عمنم ةغئاط مهتلفةالصلا مهل تقاق مهن تنك اذاوهلوق سابع نبا نءةهطبط ىلا نب ىلعنعتي وام

 مهتطب#[ نوذدانةقئاط ومس ممْعْتاط هعم موك ومامالا موقعي ف دلع |قكزاميمل ةعاديحم

 | مهب سغئالنولص.ة:موقلا موةبف هتئبهىل عساك مث ةعكومعمنع مامالا ىلصيفودعل اءازأب نوفي و
 نورج الال يقي ممهفيومن اوخةبق م مجادعأ اونا ىت- توفرصصتب ع سباب مبامالا اوةيناثلا ةعكرلا
 ىلصاذكهف ةيناثلاة عك ىلا م4 سفثالنولصمف مولا موقيفإ مس 3 ةيناثلاةعكرلا مالا مج ىلددف

 نءدارغلاو ديد يفوليملا نع ماطغلا نال رجح مفاولا ىلإ نوكي الوحام هياوسيفنبناسنإلا ناناسج رف تاي او مزح ىلعال تابسحو

 مهنماوأ قيل ةكتالملا تامئئث فان وك
 من يلا مهوتكفرذعلا اذه

 ىلع نب رداف منك مكنااو دارأ اهمف

 دالبلا ٍضعبيلا ةكمن موي ورخلا

 هن دراهطان مامن نوعنتءالىتاا

 ةشدلا ضرأىلانو رحاها لعفأك

 دسيعولا لسهأ نسم ئثتسامت

 ءاسذلاو لاحبرلا نم نِغِعْضَد سما

 ىننادإولا دعم لكس ٍنادلولاو
 دب برعولا لبسه نم نين لسيملا لج

 هيفل دب نأ ءانثئسالا قدح نمو

 ناداولا سدلو حرس لول ىئانسسملا
 نماوسيل مهتالدبعولا باد نم
 دارا ناب بنج أو فيلكستلا لهأ
 وأ نوغلابلاءامالاو دبعلا ناداولإب
 اوإ_ةج نيذلا نوةهار ملادارملا
 ىتسجب ءاسنلاولاجرلا لقب عيام
 مهيباهف مهياع هءاكستلا هج وتب
 لاغط الا مهبدارالا ناا نلبس هني! نيدو

 وهدبعولا طوق ف ببسلانكل

 ني ناداولا ف لما هناو ز جلا
 هلوقو هجولااذهب مهؤانثتسا
 لادا عضوم ىفلمق نوعيطتسال

 اغناونيةعضتبسم]ةغص هياددالاو

 فرعملانالتاركن لاو كلذزاج
 ركسذملا نمبر رق بتلما, يني رعت

 نيالا مسهن ب نحاعلانا ىبسعملاو
 وا ةقفنالو هايج ىلع نو ردشال |[

 تخازناكوأ ني ص مسج نوكي

 ةرجاهملا نييعم_وعنك رهاقرهق
 توذرعي الالم نود جال ىنعمو

 ىلع مهلدينم نودحالوق ب رالا
 كيئلواف هنا لاهايئاو قب رطلا
 ةماكب م ءعوغيسعينأ هللا ىسع
 1 رعجولا لرب نا ىلعا هيت عامطالا

 نا ىب- هبيذةعيولالقيضممأ

 «ذءهلياوةعب تأ هقدي نهراعظملا



 5 011 - 1 نوي ل 3 ٠ 7 م
 ١ , ١ ١

 ا 1 7 ل ١ 1 1 : 11
 1 1 و

 ظ بنا نماذهوعلاب مزهسا لصح ى أ لاستحالا اذه مايق م موذيدس ريغلب وان ((6.) ىلع هلم حن طولابحلعلفقاش ناطؤالا
 عامطا ىبسعق نزلا نمامأودمعلا ل 22225255292 222522252224641: ب_ ب -_ب_-ل-بل(بيصح لا

 مرسلا ِناعام ركللا عامطاو

 ظل ىل_ءدرب هنأالا لصا>وغعلاب
 الوبنذلاعمالا ررعت الهناوقعلا

 حرخعاضيأ هباوج و زرمتلاعم بنذ
 اروةغاو_ةع هللاناكو انلقا#

 لزالا ف ناكحح ىأ جاجزلا لاف
 عسبج عم هناوأ ةغصلا هذ جبافوصوم
 اه ارح ةداعهناىةغصلاءذهبدابعلا

 هنالاقول اضءآو هريسغ قح ىف

 هنوكن سع رابختا تاكر وهغوفع
 هنا ىلع لدنك لاقت .-وكلذك

 تاكف هنو ىلع هريخ عقو رابخخا

 تلاقاتد سواح هنوك لظاطا
 ةرغغملاو وفعلا نعرمخأ ةرعاشالا

 لدف ةب ولالا د.ةمريغاعلطم

 ةبوتلاريغنموج ص وفعلا نا ىلع
 ناكءاطعةباو رف سابعن, لاق

 ةكم لهأر يخي فوعنبن جرلا دبع
 بتكف نك ارهلانم مه للزي اع

 ةكئالملا مهافوت نيذلانا مهلا
 لاق نوم لااهأرفالف ةب ََ ل

 تاكو هينملىمللا# رص نب ند

 تسل ىناف ىنولجااريبك انه“
 ىلا ىدتهال ىناو نيفعضتسملا نم

 رب رس ى عمود هلمك قد رطلا
 معنتلا خلباطف ةزيدملاىلااهح وتم

 ىلع«ف.ع قغصفتوملا ىلع فرشأ
 هذهو كلهذهمهللالاقو هلام

 هيكعب ايامىبسءنعبابآ كلوسرا
 تامولوءيلعملا ىلص هنلالوسر
 ىلص ىننلا بادأ هرب م فارم

 ةذيدملا ىفاو ولاولاةف )سو هيلع هلل

 همقىلا عت هنيا لزتاق ارحم ناكل

 قدح ةقبال مسرحا ينمو
 ابر هموابهذمى أ اغارم ضرالا
 فاشكلاىفوءارغلا هلاقان رطضمو

 هركب وهو هتقرافاذالجرلاتمعئرا
 ه«بهركب ”ئخهسلا لصو هنانودي رب هغن مغر نولوغب م خاف بارتلاوهو ماهرلا نم هلصأر كلذ. هقحل ةلذمل كاتقراغم

 نماونوكلذ اودصسساذاق هلوةلب وان لبتورخ 1 لاقو هل نطب ىو مل سؤ ءطعدتلا ىلصهنبأ لوسر
 ىهعم تا دفهنال هل دنيح ملسوه.لعهللا ىلص ىنل عمت ماق ىتلاةغث اطلاتدص-اذاف كارو
 كباعصأ ءارو ودا, كثار و نم ىنعي مك“ ءار و نماوفوك.اذىلوالا تعكر نمةناثل اةدحسل اهنالص

 اهتعكر ىدحم نم تغر ةىهاذااهتعكر نمل سنالةغأ اطلاهذهتناكواولاةودعلاءازاباول دب مل نيذلا
 امتالصةمقباهملعو ودعااءا زاباماععأ !فقومىلا ىذءاهناك لو لسو هيلع هنن اىلص ىبنلا عم ا ىبلا

 ةيقبفلسو هيلعللا ىلصىنلا عم لحدت ىت-ودعلااءا زاب تناك ىتلاك هرخالاةعُز 0 تناكو اولاق
 هللال ود ىتبعم كل ذواولاق هسءلعت رش دو تناك ىت أ اهعلا ل لسو هيلعملا ىلص ىنلا موج ىلص» .قهن اللص

 لسهأ فلتحخا مث هتحلس منام ارا د ورضا اطَتآت ]و هرك دْرع

 ىنلا غا ارخدغبا الص نم نيتفت اطلانيت اهئمتْشُئاط لك ىلء قبس ناك امءاضو ةةصىف هلام اهذو

 لاّعف لب واثلا از هىلواتمو ةلاقملا هذه ىلئاقلوة ىلع هنالص نمهمالسوهنالصن مم سوهملعهتلا ىلص

 مساذامتالصنمةيناثلاةعكرلا لسوءبلعهنلا ىلصىنلاعمتلصىىتااةيناثلاةغئاطلا تناك مهضعب

 اهماقمىف لسوميلعهنناىبص ىبنلا عما ممالص نما ناسف تما الصنم لسو هيلعهنلا ىلصىنلا

 ةعك ىلا ملسوهيلعهتلا ىلص نا عمتلص ىجااةغث اطلاو هتالصْنم مو هيلع هنا ىلص ىنما اغارفدعب

 هيلع هللا ىل ص ىنذل ١ عماهتتاف ىتااامتالدةمقب نم تغ :رذىهاذاها الصم" مدعي ودعل !ءازاب ىلوالا

 هتيبسناب وسرعم تلد قتلا ىلوالا ةغئاطلاتءاج و ودعلاءاز ازاباماد أ فاصمىلا تضم ملسو

 تضعف تا بع ءاعهنبا ىلصهنلا لوسر فل ههفتاص تناك ىتلااهمانقمىلا ىلوالاة«ىرلا مسوعيلع
 دبع انث لاقيراودلاى آن كلملادبءنيد# مص كلذشاورلا رك اهتالصةمش

 هللا لو راند ىلص هلادبعلاق لاقهئنادبع نب ةدسسعوبأ ان لاف يصح ا لاقداب زْنم د>اولا

 ىل ص ىبتلا ىلصفودغلا ىلبق:سمءازاب ةغئاطومغلخ ا:مةغئاط تماقف فوه ةالصرلوميلع هنا ىلص
 فل اوماةفنو رخ“ الاءاسو مهما هجأ ماقمىلا اوههذفاوضكست مةعكر غل ىذلاب ل#وءيلعهنلا
 اواصذءالؤهماق ثهننالوسر لسن ةعكر مسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر وعم ىلصف لسوءيلعهّننا ىلص ىننلا

 واصف مهما ىلا نورخ الا عسجرو ودعلا ىلبةت سمج ماك ماقماوماقفاوبهذ عكر مهسغنال

 دبعنع ةديبعف نع فيص+خ انث لاقلضفنبا انث لاقى'ملانبا (نثدح ةعكروهسغنال
 لافرضتنملا نيم انيرص هور 51 ذفف وهلا ةالص مسو هبل عهنلا ىلص هللا لوسران ىلص لاق هننا

 هون لسوهبلعهنيا ىلص ىنلا ن ع هيب 1 ن عة دس عىل نع فص نءّكب رسانربخأ لاق قدم نري

 ىضةئالتيناثلاةعك رلالسوميلع هللا ىلسءنلالو -رعمتاصتلاةيناثلاةفئاطلا تناك لب نورخخ 1لاقو
 ةبقب طغت نأ لبق ىضع تناك ابنكلو هنالص نم لسوهيلعهتلا ىلصهّننالوسرملس امدعبامتالصةمقب
 اهققومىلا ىلو الا غن ”اطلاءىحتوىلوالا عك لاهيا وس رعماواص نيذلا| مماعكأ فق ومفهتذا مالص

 مهذعب لاةفاهنالص نماهملءتقب تناك ىت ااهتعكر ىضَعَتف هنيآل اوسر عمل اوالااهتعك رهيشتلصىذلا

 ةتقايلااهتعك |اسم ىضقن تناك ل .نؤرخ 1لاقو ةءارقربخبةعك لا نالت ىْذعت تناك

 لصدتلالوسر ىتلاَةْعئاطلاتليقأو ودعلا ءازأب !اانعأ فاصل تنمسلع دكلانداهلع

 ةيناثلاةعك املا لمشل ل ر عمق ٌباصىذلا اهماقمىلاةيناثلا ةغكرلا ل وهنلع هللا

 تعوم :رقاذاقةءارقبا الص ن مةيناثلاةعك ر لا تضّقف لسوه.لعهنبا ىل_مهنلالوسرةالص نم

 نايغس انث لاقريزعلادبع انث لاقثرحلا نئئدص م كاذلاق نمرك ذ اهءادجأ ىلاثفرصتا

 لصففهالسمريغىفودعلا ءا زاباغص وهعل امص فقص لاقى وللا ةالصف مهارب رمان ع داج نع

 ةءكرمهمىلصيفودعلاءازاب يذلا كمئاوأ ءاحو كلو أ فاصم ىلا نوبهذي مثةعكرم غل ىذلا فصلاب

 كئلوأ فاصءىلا مهاع لس نيذلا ءالؤه ماق مث ةعكرفص لك ىلصونيتعكر وهىلصدقو مهلعملس مث 0



 ئزعأ ةدلب ف ءمأماقتسااذاهمتدلب لهأ (161) فراق نمنالاغبت أن كعوةلذااةء اعقب ارثلاوْهّرعلا هيا فوض ءفنالانال كلو '

 ودعلاءازاب نذلاك لو أ ماعم | اوماقفاومهذمتةعكرلا ا اوذةفاؤا-ومهماعماوماةفودعلاع راب نيذلأ |

 ذك لاقر.ج نيا اًيئص تاتعكرناتعكرناسنا لكل نوكف ناءةسلاف ةعكراول صف كم اوأ ءاحو

 رك ذذف وولاة ال فلو اودي مهارباناك لاةنابغسنءاعجدي ز ان ل ىنثد-و ناروهم
 لثمباطملانب رعنءروص:«نعنامغس انث لافؤزعلادبع انث لاقثرملا "مع هر
 عهنم عيش ةريسغ نما هنكمآام ىلعا هال ص ى ذقت نيتغئاطلا نام لك و 0 1لاقو» كلذ

 نءديسع نب سول نءعةيلعزبا انث لاقمهاربا نبوّععل مدح كلذلات نم

 نمتْغْتاطب ىلصق لاق اهازغ ذاناهصأب ف وخلا ةال_ص هبادك أر ىلص ىر كا 7

 مهماةماوماقف نو زن الا مهفاحتوةعكرم همىلص نذل ءالؤه صك ذف س «رت طا طوكر موْلا
 دبع انث لاقزارَةلاىمومنبنارغ اس ص ةعكرتاصفةغئاط لكتماقف لس ٌعةعكر مهمىلصف
 نيذاغم انث لادراشنيد# (نئاص هوت ىسومىأن ءنسملانعسول انث لاقثراولا

 هبادكأب ىر +#الا ىمومونأ ىلصالاة ريم + نب سنوبوةيلاعلا لأن ءةداتق نعي ٠ ىلا لاقماشه

 5 اهذعب

 اسوم غل اغص نيغص مهغصق تال جاع َن آم !هنكلو فود مو م امونا مصب

 كلو ءاجو مس ممانكأ فاصميملا اويهذعةعكرهنولي : نذلاب ىلصق مهودعىلعنيا ية مودعلاةوجاوم

 مامالل تأ اكو ضءب ىلعمهسضعب لس م ةعكرعالو هوءالؤه ىذة فلس مةعكر م مىلصفهفاد مهةصف

 ةدادق نءدعس نعىدع وأ نءا اذث لافراش نسا ادع ةعكرتع رمهاوةعاجىف نيتعكر

 نعيروب أن ءةيلعنب١ ا لاق مهاربا نابوهع انئرص 0 ه”ىسومىأ نعةملاعلا فأن ع

 ءالؤدقلطني مث سرك ةغئاطو ا 7 ةأط ىلصت . فوم ةالصىلاق هنارةنبانع ذأ

 لكمود#" ةلس مح 2ع و - م ىلص رف كلو أ ءىبت : مم_مادك ماقماو موعد ى>ةعكرمهم ىلهنيذلا

 نان نع عفان نعهللا دبع 2 لاق ىلعالا دمع اك لاه ىلع رصت اني رص 0

 انت ننال ان 0 ُك ا

 0 فرعا لام عرسان ان لاق ىأ قس 0 ليعس نخر

 ليما انئص هوك رك 3م وهيلعاللا ىلصةتلالوسر عم ىلههناثدح ناك هنار عنا

 انئرص هروح لاو جا لا لك تاع معن !نع ماس ءىرهزلا نعرمغم نعىلءالادع كَ

 0 عيخوت ام لاق عدكو ونا

 رج 0 5 -

 مودعلا نيب ومين وبنم ةقئاط نوكستوةدحاوت دعم نوردهسق سانا ن هةغئاطو ريمالا رع 5

 نعم اّروالا اك لاف ىصجلا هري_ةلاونأ ا لاقى را نورهز د انئدص هور 5

 واول عير سال 1 0 "نب ان ع عفان ن نعىسو* نب بولأ

 هسأنعفلأ ىنث لاقىبع ىنث لاقدأ ىنث لاقدعسزءد# *مدص هوخرك ذمةعكر

 ةقئاط دحنأات تناك هناق كيعماوا لذ هل اوذىلا ةالصلا مهتما مهيف تنك" اذاو هلو5 سامع ننانع

 نول. .ةنسف مهتم ١ نود ام 5 ةعكر مامالا عمن واصن ىرخالا ةفثاطلاوودعل اىلءنولمقف حالسلا

 مةدحا اوةعكر سا ةلارثاسلو نيتعكرمامالل ن وكيف ةعكو امالا عم نول يقم مادحأ عجر ,وودعلا

 ودعلاو فون اةالص ب ةالاهزه تلا ا):لدتورخ لاقوةالصلاع نم ماع اذهوىرخأ ةعكر وذي

 7 ىلدينلاذئمو «مهب لصوت ةالضلا تناكفةلبقلا نذ ونيمسملا نيدو .ةلارهط ىفذئمول
 بد ركولأ انخص كلذ. ةلوة:اارابخالارك ذ ةإعلاو مام الا نيد : ودعلا ناك اذا فود ةالص

 هللا ىلصهللا لوري خلاق سامع نأ نر ع نأ نب رضذا|نعريكبن سنو ا

 6 هرادعأ |و رو ردح هع و عد كو هو 1 رق ةرهاطل اىلصالف ناقسعب نيكرسملا قاف ةازغف لب وهيا

 ءوس بيس هندلب لهأ فوت أت ير

 الهنا هنأ ملعا أو هعم مهتلماعم

 نإ -الامددعب 00 َُ ةرعسهلا فبغ 1

 نطولا ة ةربع ه نسعناسنالا عنتع

 نار عئاملاو هنعباوجلا ند م

 ّح ول «-:طوق هلد روكي تالوالا

 كلذ لاو زفانعف ة-اروةءهافر
 نموهل ]وة هنعىلاعت هنا باج اههذع

 تنكّنا فاكملل لس هنأك رحاهي

 اهوحك نطو ن-ءةرعهلاهرك

 فةنهلاو ةقشملا ف عقتنأ نم

 ىلاعت هللاناف فال فرغسلا
 تتارملاو ل املا معنلا نم يطعي

 ايبسنوكمام لرحاهمىف ةسنسلا

 اسري, و كئادعأ فون أمغرل
 ةياالاىفمدقااو كشدعةعسسل

 ةءسرك ذ ىلع ءادسعالا مةرركذ
 هتلوديرحاهملا ياه مبانال سدعلا

 نان مكر تبدا ات ا
 نماجب اماينش ا مدع ءارعالا

 هشدعو ةفروتعدس ترسا ماتنج
 تالوقي ناسنالا نا ىناثلا عنامملا

 لمعلابلط ىف ىتبب نمتجرخ
 هلوسر و هللاىلاةرحاه ل اوداهجلاو

 باط نمى بد ضرغلك هانعمىفو

 هيفدادزب داىلارارذوأ جوأ لع
 انندلاىفادهزؤ ةعانقوأ ةعاط
 تاصواعع رفسط قزرءاغتباو
 نأ لوالاف هءلالصأ ماع روعبلا
 باطل ةريضادلا ةءهافرلا مضرال
 نعت اكس هّللاباحاف تن 0 2

 ىارخاهستببنمجرخب نو هوغ
 د25 توملاه ردبم هلوسرو هلا

 هلت بث مهضغبلاقهنلا ىلءهرحأ عقو
 هب كأ ىذااردقلارحأو هدصةرحأ

 لمعلا مامر امأو لمعلا كلذ نم
 كصقنم دأ ارا نا حصلاو لاسحت

 ٍِب وب د هل ناقاهما؟ 1 نعم ةعاط
 . 2 وع سوو وسوسه و... ك1 وناس 402 1111771170772: .+ ٠



 :.. الاف قييالف ردقلا كلذ ىلغتترملا باوثلادح هنا لمع )١86( قأنءلكتامؤلعلانماض.وأريب نأىلا

 ل أوق نتسعاب اود 5 3 هلا نوكتتال

 ةف:. كلا فاوولبد:-ىف ةءاعقلا

 ىف ةلزخ ملا تاافازحأ مت ناكل
 بح وب لهقلان ىلع لها دتن“ آلا

 عوفؤلا نال هللا ىلع باوثلا

 اذا ىلاغتلاق طوق سلا ب ودولاو

 تاقةسرثعقو 4 أمم ون- تبحو
 اءافامنادإوف ىلظةماكو رتحالا غل و

 باوثلاناىف عزاتنالاناب ف داو

 ملءلاو دنقلا ع نكلةتبلا

 نعيش ا نزعل لفتلاو

 اذا ىراغا نا ىلع ةء-لان ءاهقفلا

 ىف همه-تحوقب راعاافتام

 ثايدر وهز سح وك ةمذغلا

 اهتزابخ ىلع فقوتي ةمذغلا مسق
 م-ر اروغغ قا ناكورخالا فالك
 ناىلا دوءّةلانم .:هناك امر 3

 نيددادلارسأ لج ايدج وير
 دف رع هلا دهاملا رقتقل امو

 قوذنانامزىف ةالصلاءادأةشنك

 مرحالذ وهعلا ةن راعع لاغتثالاو

 سلق ضرالاىف نب رضاذاولاق
 ن-ماوؤرمهق7 نأ حاذ 2-3 اع

 اهرضصق او هتالضرمهق لاقت ةالضلا

 رغشهرمعقلا طغاو ىيععاشرمصدو

 ناىفاحي رض شل هنأالا ف يفؤعلاب

 8 كو واتاعكرلاةنك قعقلا

 دارا نا ةرووسلتاو اهئادأ
 ةالضلكتاوهوددلاىفرضتلا
 تاعكرعرأ رضا نوك

 امناهءاشعلاورصعلاو رهظااىفو

 نرغملا قه ونمت ةكررغ ةسلاقريصت

 سابعا نغوانخ_علا ع مدلاو
 ةالهواعبراريضا الام هللا ضرف

 ةءكرف والا ةالدونيتعكرر هلا

 دارا نااضنرأ هز ءر . ملل كا[ سم

 هنكو :م ءادالا د ةددق- 5 قف فاقلا

 ةالصلا» نسلاتغلا ءاصلا 221

 نيذلاهك-:ةغب نأ متفخنا هلوقبىأ رلاازهرك و ددو#-اوعإ وكرلا ماقمءاعالا نمو مدا انضوثلا رم عمم

 ةدا سهيل نافاس ل“ ءاه لاق مد و ةاونىيح مبا 1ع امعجاع م اد ءاراملدلاو ةناكذ ع ضشعما

 .اقياوبرقؤلاةدثا

 هملغهن د ن ىلع لخ و زعهللال ارتاقاهسف مهملعا و ريغت 1 قساو عكا فبها مآ ًاومهادأ أنممهنلا بخأ 1 7 "ا
 لوسر صادف 0 لاهي يرمتت اسيل عأوت آلا 4 ايو ويب ك0 دك اذاومالدا نا

 فضلا 5 و هنولي نيذلا ممول هعناوفكر وك رواجا و زيكف مسؤةماع ْ'

 تصل نسما وهذ هوت“ نمل #سو « اعنا ىلشصدتنال اوسرع رفالف ددغلا ىلع نيابة م يهشاحن نيذلا

 لوسر نود اوناك-فنورخ ”الامدقتو م سوغ.لغفتباىصهتنالوس رنلولت نءذا ااوتشاناو اوماف ىفاثلا

 ماقوهنولب نيذلا هسعمدضذ لوف ٌمهغماو عفزذ مذ ةرماجيج عفا وعكرع كرالف مسؤعلغهتنا ىلصتلا
 هنولي نيذلادعقوهدودتن ةملدلسو ةئلظ هلا نصت اهلوسز ع 2ع يسر نما

 هتلاىلسهقلالوسرسالخ 0 فعن كوعوفم اودهُشتذ اودعف مترو !فصلا رص

 كا الاف مي رطب صضعب موق روهضعب لدخحلإ توآكرمش امهملار امئالفاعج و هاعإم 30

 دهاد م قا لاهرذثير ع اذن لاقري ب نب كحلا انت لاودصتنءا أ رص اندرأاماو رمخأ

 لف زنا ل مالكم مىليىذلاءاملاب ن انك نوكرشملاو ناغنسعب مسودباةهننا لص يبا تاك لاق
 كلذهنلاهرذف.هءلعانرغأ 0 لمواد سازلادصءودص»هوأرف ةرهظاا لوةيلع هليا

 ان لاقراكثب تار ع *ٌرص هود رك ذفدعم سل ذاك ريكق لو يلعن لس ينام

 هللا ذاع نب , راح نعربد زلا فأن ءرعز لباد بع ىنريخ لاق شاع نبا انث لاه ماض نب ىعع

 ترضحامف هلبقلا نمد وانشن اوفاكسف لب نيكَرم للان. قلفل وعيلعهنلا ىلصهنلا لودر ء متن ؟لاه

 ولاولاقفنيكرم يللا ما اذنانغرفاسف عسب مح ع نوم سومءل ءهننا لص هللا لو سزأمد : ىلصرهظا اةالص

 ند مهمل ابدأ ىهنكالاى ان انو رطب 0 كال هو السل

 املذ لص فيكملعو ريخلاب ملسو«.لعهتلاىبص هللا لو سر ىلا لد د ريد ءاقل مهمل غاوأ ةاواصاذاف ممئانبأ

 هو رك دماعم + هعمانريكو هللا ى منربك-ة نيةص هما تاذقو دتنلا ءامهشاىن : مق رصعلا ت 5

 رباحن عريد زلال نع هللا دبع ىلأ أن ماسه ن 3 هرغادم نب داس انك لاق رهعغم زب دع مد

 مههاربا نب لدعوسا امد لاق ماسه نب لم 4 تك 7-لا هود م سو هيل عهللا لص هللالوسرنع

 انيخص هوكرك لذ ممسوهيلع هللا ىلسص هلال وسر عمانك لافرباح ن عريب ْرلا نبا نع ماسه نع

 فقر زلا شايع نعدها<#ن . ءرود:منعدمدأاديعنزب زعلا دمع 1 لاقل كاد مع نت ورع

 روظلا ةال_سملسوبلعهقلا لسنا لوسرانب صف تاهتسعب لسوءيلعهقلاىلصعتلا وسر 0 انك لاف

 هبا لزناف هلة غمس عمانبص ًادقلوةر ةمهتمانصًد عل تاو 0 ىلعو

 ةقرف نيثورف تعد رصعلا ةالدص لسو هم ءاغهنلا ىبصهللالوسرانب ىبصةرصعل اور هافلا نين فو للا ةالم

 ني ا اووي فرك غمجوسر < مهغلخ ىلصت ةقرقوملسو هب لف تيل قتلا خم ىلد'

 مهب عكرذ ماق ماو نو خخ ام 0 ا لونا هل لوف

 مسا اودع-قنورخ "الامد مم ماع فقاص مىفاوماعذءالؤ هرخان ى - هنود 0

 رفعول لاك *#ئ مملس ىب ضرأ ىف ىرخأأ ة رم ىلصو منهماما عم ني ةءكحضر مهلك تناك 0

 ىعب مهفد# ا, تنك اذاوتب اورلاهذهاو وروةلاةملاءزهاولاه نيذلاءالؤهلوقىلعن الا لد وأتف

 أ اودصساذاف كك الص ف كلعم لدن كعممهمةقئاط معتلف ةالصلا مهل تقافاغثامخ كنا أ ىف

 لوي مثار ونماوفوكلفاهدوص »نم اهسؤ رتعفر و دوس: ةةئاطلاهذهتدعاذاف لوب
 ةغئاط تاتلو كعماوددتسوأ مهمترذس اذا هاناو كلة سرح ى' ده اعلانات كفا ندرنص» ىو

 ىلعاولصي م هلوك بعد هادو دهم ل عجم : ملا محارب غهعم تانصىج جلا ةسرال اةهت ةغئاطلا ىعب اوليضد ل ىرخأ

 ب٠ يلم



 ل ١0 3
 2 نب

 ىلوأوةسراحل ا ىنعي 8-0-5 اومهرذحا وذل ىوالاةءعكرلا ىف لدوحا اود“ لءالؤه بهذم

 ىف كعمتماق ىلا ةثاطلا تدع اذاو كلذ ىنبعملاق نملوقتةب الاد واناهانرك ذىتلا لاوقالا

 ةعكرلا كعمل صب من مكنت السهفل خدي نمفاحو كغ نم ىنعب مكسئار و نماوفوكملف اهتالص
 ىرخأ ةغئاط تاتلو ىلوالاةعكرلا كيعملصن مل نم كل: الص ةقب نماهغارف دعب ودعلاءازابىوالا
 لوعب كيعماولص كفل وال اةعكرلا كيعماول صد مل وع اوأ صب مو ودعلاءازاب تناك ىلا ةفئاطلاىهو

 نوغرش امدعب مهودعلا قل مهت+- اوم _هرذجاوذحخابلو كلعتشب ىتلا هعكرلاكيعماوأ دمل
 عاف رلا تاذمول هلعذ هنأ ممسو هيلع هللا ىل_صدتلا لوس .رنءىو رىذلاريإاريظ'كلذو مهتالص نم

 اذاولاق هرك ذزءهللانال ةبأ ألا لب واتبىلوأ كلذانلةامغاو ةّم-ىبأ نب لهسن عىو رىذلا ريخلااو
 ناىلعكِلذ عماذلل دواهد وعمواهع :وكرتاهماع ااهتماقانا ىلعاذلل ددق وةداصلا مهل تقافوبف تنك

 نذاوهاما اورغك نيذلا م:ةغي نأ مهن اةال_دلانماو رصقت نأ حانج ممسلع سلف هلو

 لوان نملب وال هحوالن انس ناك كلذ حد ذافف ولاة د لاء قفاه دو« واهعوكر نم رصقلاب
 5 ارونماون وكلفاودحءاذاف هلوةلا الص تضقتنا دّقف مامالا عمت د اذاىلوالاةغئاطلا نا تالذ

 اهلبق ةبأ الا ىفرك ذىذلارمصٌةلا نا ىلع. "الا ىفةلالدال هنالو ل5 ترك ذام ىناعملا ن تال ذ لا_ة>ال
 قرخاتلاو مدقتلا كل ذيدي رآلاه نمل وهذ كال دأ هح والثأك ذاو تاعكرلاددع نءهرمهقلا هبىنع

 تاتاو لوقي هؤانث لج هّننانا كاذو دعبأ تاسع لسو هياعهنلا ىلس دونا اةالدو ىلعةالدلا
 هتعكر ل سوعبلعهتلا ىلص ىلا عمتاص تناك د ةنيةغئاطلااةلكو كعماول م,اذاول صب لىرخأ ةغئاط
 هعملصت ىلا ىه لسوء.لعهللاىلدىنلاعمتلصىتلا نوكست نأ لا<وناغسغب هنالصف ىلوالا
 امئاو ةال_دلاىناعمنمموهغملارهاظلار يكل نافاودعس ملاوأ صر مل هلوةبدي رآهنا ناط نط: تاق
 هلماسثلا بحام كلذ نه عنكماماهه هوحو نمرهشالاورهطالاىلا هؤانث لحما مالك ناعم ه>وت

 املع قيام ءاضقريساتءىلوالاةغئاطلاهرك ذز هنأ نمصأ ألا ف نك ملكلذك تااَذ ناك اذاو
 كلذ ءاضةباهلاغتشا فودعل اءازاب يذلا نيالا ىلعالو هنالصة.ةبنم مامالا غارفرلا اهمالص نم
 ناورسالا ناري ىبعماهعضوم نعامالصىف اب ءاضق لبقاهف اريصناو | ذرية باه مال نكي لو رمذ
 هللالوسرنءاهانرك ذىتلاهو>ولاضعب هنالصت ةفاوفةعالا نماهالصن منا ىرتاناف كاذكن اك
 هللا ىلصدهنيالوسر نعل ذ لكد رامخالاة دل ةمان هنعةب زعم هنالدف اهالص هنا مس وهبلعهلنا ىلص

 اًواَش كلذ ىأب لمعلا مهل حابأ مهتم مل_ سوء .لعدللا ىلصهنلالوسر لعىبلار ومالا نم هناو [سوهبلع

 نولغغتولهّنلبادر فكن ذلا ىبت ىنعي هنافك-ةعتمأ ووك لس أ نعنولفغ" ولاورغك نيذاادو هل ]وقامأو

 نءوامم مسمنواناقت ىبلا هم ةحلسأ نع مستالسصب نولغت ثنو لوق» مك-تعتمأو متحد أ نع

 ماع نولمحفل اوةب ةدحا وهلم مكملع نول_.عفاهتعن اوهسنف كراغس أ ف يسغالب اهم ىتلا مكدتعتمأ

 0 وأتةف كاذب ةرغوك_:منوسسصتفةدحاوة + ؟ستعتمأو <: هطسأ نع مكتالصب ليغاشم متنأو
 اذا م_:الانصب يعج اول غتشةف از هدعب كلذاول تالف هؤانث ل--لوقي كركسع نوحيبتس» و
 نك-لو مستعت ماو تس أو يسغنأ نمكودعاونك-ةفود_علا وةفاوم متنأو مستالص كتر يضح
 الو) هلوقل. وانت فلوقلا و ميتحسأو مرذحودعنماوذخو مل تندبامىلءةالضاااوبثأ
 دعأهللانا كرذ-اوذنوهم-:ه-أاوعضت نأ ىطص متنكوأر طم نمىذأ مب ناكنا مملع حانج
 ىذأ مكب ناك نا متاالو مكيلعح حالو مسدلعحانجالو هلوعب و ا لج ىتعت (انمهماب ادعنم رذاكلل

 نأ ءالعأوأ جرح لوغي ىد متنكوأ ءودعوةفاوم متئأو هندرطءرطمنموكلان نا لوقن راعم نم
 نما ودذ' صصص وأ رطمى ذأ نم عك :حلسأ مع ضو نأ نك او اها ج نع مفعذن' تحل اوعض'

 نس رفاكال رعأ هللانان و راغنولفاغمهنع متنا ووك ءاوأسيع نأ همماوسرتحال اوةيكرذ> ودع

 0 تت >-

 ىورامروهجاةعفشآتااوزودلاب (|6-) لوزيامئاوامهفاصوأ مامتىلعنيئءكرْئورانجذلوزبالودعلاة نتف فوح نافاور
 رمعل تاق لاق هناةيمأ نب ىلع نع

 انمأدّقو رصّقن فيكن اطخلا نبا
 حانج مل سيل ىلاعت هنلالاف :
 متغخ نا ةالملا نماورصة نأ
 تلا سؤ هنم تم عام تبع ر علاق
 ةقدصلاّةف لسوةلعهنلا ىلص ىنلا
 ه:ةدصاوأفاف ءاءاهسملا و

 نماومهفم نا ىلعلديرباا اذهف
 تاعكرلادادعاف ف.ةةتلارصلا
 ترصق أن يدبلاىذثيدح هدب زنو
 ئيععرصقةلااضد ا وثيسن مأ ةالصلا
 كلذدع.ءىب ةالدلاةئهريمغت
 هم مزلب الام ىلع مالكا لم

 ةلاك رصقلا دعب ىلوأراركستلا
 تلاءىلعتازتةي الانالف وللا
 ىلسص ىنلاراغسأ

 0 اعدللا

 لات فو نع ل-< ماه رك و

 اهموهفعلالدتسالا نكك الفراقكلا

 نمالاةلاحفرمهةلازاو> مدع ىلع

 ىلعرخ ؟بيسإ فوملا ةلاحىفالو
 ةذتقى-هف ةدشوةملب وتنعم لكنا

 ةصخررصقلالاف يفاشلا تام
 مت ءاشنافرغسسلا صخر رئاسك
 مكلع حانجال هلوق نالرصق ءاش ناو

 نءىورالو بوجولامدعب رعشم
 هنلالوسر عمترمقعا تلافةشئاع
 ةكملا ةئيدملا نم لسوممل عدلا ىلص

 هللالوسرا,تلقةكم تهد_تةاملف
 تممعأو تن رمد ىأ و ع ىلإي

 تنسحلاقذ ت :,طفاو تعدو

 نامءناكو ىلءباعامو ةشئاعاب
 نمراك- ذا رهط امو رص وما

 رصقناةةينحوت لاقو ه.لعةبامعلا
 ملواعب رأرفاسملا ىلهنافبحاو
 امهبالصتد_بفنيتنثلا ف دعش

 ىنلاناك لاو سامع نا نع ىور

 ارفاسمجي رخاذا ملسو هلع هبا ىلص

 هيلعهتلاىلص هلوقلو نيتعكر ىلص

 ةالصااتضرئاملوأ ةثناع نءوبو> وال صالار هابط وهتودص اوليقاف لو



  ناكف مامتالااوغلأ ء- مناك تكلف

 م لع نامولاب راع نال
 حانملاو مع قنفرمه هلا ىفاناصةن

 اونئمطت و رصقلاب مهسفن أب |بدطت !

 لا_ّم>الا اذهنار تنحا ًاوهملا

 عراشلا لافاذا مهلاس رطخ امنا
 ام ارصقلا انهف وكلت مخ

 رصّقلا ازه لع وأ لاهاذا

 ادسغم تلعجوماءالاو< عت مرح و

 لا_>الا اذه رامتعالف <_ئالدل

 امناسابعئباثيدحولقاعلاب
 ىلءالاعورسش مرصع نوك ىلعلدي
 ةبثناءربجو زئاح ريغمامعالان ا

 ةالصلارب رع رن ” تالق ألا هدضاعال

 اظغاد ءلعقاطرال 3 ىل-ع

 نيد رهاظلا ضعب نا 5 ءرمهدلا

 ءاوس هريثكورغسلا للة نأ اوعز
 مشب رضاداو هلوق فال طالرمهّعلا ف

 ىل-غ ءاهةغلار وه> و ضرالاىف

 رادقع ردقمص+رملارفغ_سلانا

 ىرهزلاو از والا نعف صو هت
 مانام ولف رمصقلات أ ارةنعئو ءو

 هلدلو مول ىلع داراذا سامع نب !نعو
 ةسجربتعملاكلامنب ” سن !لاقورمص5

 نيد :1لةريسسنسحلا لافوزءارف

 نيديعسو ىخنلاو ىعشلالاقو
 وهون ادم اىلاةفوكسلا نم ريح

 اساء ةفن> ىلأ لوقوهو مايأ ةثالث

 25 ةانملا 9 كلازاوح ةدمىلع
 قعاواوع مسمن ىفاشاا نادكأ

 ىلأ نب ءاطعو دصها<نعئىو رام

 ىلهىنلانأ سايعنبا نععامر

 اورمصةت ةنالةكملهأ لاق رلسو«. اعدهنيا

 م

 ةسعب رأدرملاب دارملاو تافسع

 لاسمأب لام مآ ة:الث خسرف لك ح-ارف

 هيلغهزنا لس مهلا لوسرد> ماه

 ةيدارلا لا.مأردق ىذلاوهو سو

 ىلا 4 نم درة عب رأ ن

 هدهيف سال فال: او ءاهعفلا تلاق ةوطح مادق أ 2ال: لك نافةواط> فال 1 ةعب رأ ىهومدقف لأ رشعانتا 5 7

 17 ددَدَو مهجر ادع :وهْكل ذوهنمن وح رع الا دب هدف 33 روع الدم وهل اياذع كلذ ىعب انموم اياذع

 : 0 0 ا

 اورصتت' ”نأ حان ميل سالف هلوقن منصلاف تلف ناففاشك )!بحاصلاف رضا ىف ُ ١ ه4: تدب از و رغسلا قت رق اون ةعكرت رت طرف

 0 1 لل ل ا ا ل ا ول مالا ا6ط1ل واولا1 كا 1 ا ا ركاوا وكااا زق0:7 : ا

 انثاص كلذلاق ننركذ احيرحناكو فوعننجرلاد.ءقلزث ىذرم متنكوأ هلو نا

 نبان عريب نب ددعسنع مسمن ىلع ىنري_تأمع رحئبالاقلاق حاج .ا:5 لاقر#نبسايعلا
 ى.لؤَقلا ُْه احي رح ناك ف رعنبن +رلادبعىذرم متنكو أر طم نهىذأ :ناك نأ سامع

 (ةالصلا اوقاف منذ ًامطااذافوكب ونجح ىلعو ادوعقواما,ةهّلااو رك ذاف ةالصلا متيضقاذاق) هلو 5لب وان
 مكتلاهانيبىتلا ود عاو ةفاوم منن ا ووك-:ال صن منون.هؤملااهبأ متغرفاذاف هؤانث لح كل ذب ىنعي
 0 ونج ىلع نيعمط موادوعةواما.ة مملاودحأ لك ىلعدنلا او رك ذاف

 ةئفميعلاذا اونم أ 1 نيذألا أهو راق كلذو مويا مر صن وكر غظب نأ هللا لعل ودع ىلع رغظلاب

 ةبواعم بث لاق اصوبأ اذ لاق ىبثملا 'مدص كو نوت" م اءلاريثك هليااورك ذاو اوتدثاق

 الاةضر رفهدادعىلءهّنناضرش اللوةباما.ق هللااورك ذاف هلوق ساءع نا نعةللط ىأ نب ىلع نع
 رذعب لو هيلا مئتي ادح هلل حمل هللاثاف رك كلاريغرذعلاىاهاه ار ذع مامولعم ءازحاهل لعد

 ريلا ىفراهنلاوليالاب كون ىلءادو عقواما.قهّننااورك ذاق ةف هلة عىلعاب ولغمالادكرتىف 4
 اذاف هل اوةامأو لاح لك ىلعوةءنالعلاو رسااوةصصلاو مّقسا اورهغلاو ىنغااوريضحطاورغسا ىو رح
 مكاناهط ااذاف هلوق 5 تعمم عضع لاف هل وان ىناوغاتا لد واثلا لهآ نافةالصلاا 00

 لاح -قاهرصةبك دل نذأ ىلا الملا اوعءافىنعي اوعةافكراصمأ فمن: أو ك-:اطوأ ىف ةررقتسا اذاف
 نعى انث لام عيكونبا امص كاذلاةنمرك ذ ضرالا فب رضوكرغ-فف مكفول

 ايياط ةماقالا ارادىلارغسلارادنم حد ردنا لاق م مثلا :املعااذات اوقف دهاكت ع نعل-ر نع نا. ءغس

 مواصمأىف من مللت :ًامط ااذاف هلوقىهداَنو هو نع ءرمعمانريسخأ لاف ىازرلا دبعانريخ الاقى نب نسحلا

 اهع وكرباهدود_>او ءافىاةالصلاا اووقاف مررت سااذاف كلذ ىنعمنورخ 1لاقو ةالصلااو ؟اق

 طاعسأ 1 7 ليحيدملا 5 لاق نيسان رمش اني رص كلذلاق نمر كك ا

 لاق بهو نب اانريشأ لاق سول من رصو فواد مث مللت : مط ااذاق لاق متنت ًامطااذاف ىدسلا نع

 الوابكا راهماسيال ةالصل ااوأصف م انامط ااذافلاقةال_صلااوعقاف منام ااذاف هلوقىفدي ززن لاق

 قدها نع جن ىأنبان ءىساع نع ما اح لاقور عزي دم م ادءاقالواشام

 ليش انث لاق ةغبذ ولأ انك لاف ىجثملا م اهوعألاق ةالصلاا اومقاف متننامطا اذ اههلوذ

 هلوأن نملد وان ةب"الا لب وان نيلي واتلاىلو ا ورةعجوبأ لاق * هلثمدهاكت ع نعم نأ نب انع

 اهومعاف ه نال_هلااوعقافنمالاب سفن |تنامط او نونمؤملاا هيا متنمأ آو كو دعنم مكفوح لازاذاف
 نالت. الاب نيلي واتلاىلو كل ذا افا او هدودح نمئد نعام رمداقريغوكلعةضورغملا اهدودعح

 نيلاحىف نيتي الا نيتاهبمهالص ضرفنمم-ماعبجاولانينمؤملاهدابع فرعهر < ذيل عنهن
 مال |نعاهدو دب -رص5 نمتندام ىلع ةالصلا اردقباهف مها نذأ فو ةد لاما هادحا

 نم هؤانُث لح مهاهفص دام ىلعاهما ءاواهدودح ةماقاياهف وسهرمأ فوالاةدشريغلاا#رخالاو

 هتالاجخرص الة ىو مهو دع نما: ذب مهضعب سارح منع أف اخ ةالصلا ىفاضعب موضغب ةبقاعم

 كالذي مولعف ةال_صلا يا تقافمهف تنك اذاولاملاهذهىف لسوء !عدتنا ىلصهسنل هؤانث لح لوقب

 متاعب طن ةءارتوكت مىتلا لال انم متنناهطااذافوهاغا ةالضلا اوقاف منن اهط ااذاف هلوقنا

 مهفثنك اذاو هلوقبف دودلاةرشريغلا-ىفاهتماقاب مهم دق هنالف ود ةدش هلال واهوءقاف

 (انوةوماناك نينمؤملاىلعتناك ةالصلانا) هلوقلد وان ىفلوقلا ها . الاةالدلا هل تقاف

 ضب رفنينمؤملا لعتناك ةالصلان او انعممه_ضعب لاّوذ كلذلب وانى لل. واثلا ]لهآ :فلتدا

 نع فو زيص نب ليضف نعل يضفي ١:5 لاق بئاسلاوبأ نع ص . كلذلاةنمركذ ةظورذم
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 ا 00

 ثيل
 0 ةضطو رغمذةضن رفلاقانوةوماباك نين مؤملا ىلع تناك ةال صا نا هل اوةفىوعلا ةيطع

 - نينمُؤ ولاىلع ناك ةالصلانا سامع نءانعىلع ىنث لاف حلاص نب هنا دبع ان' لاه ىلا

 انث لاق لضغمن دجأ امد لاقني سلا نيد امي دص ضورةملاتوةوملااضورةملاقانوةوك

 انث لاق معنونأ انث لاقىن'لا ”شدع اضو رغفاتوةومايك امألاد ىدسساانع طابسأ
 ىلع تناك ةالصلانا كلذىنعمنورخ !لاقو اضورغملاقانوقومابا د ها نعل نع نامغس
 ىلأ نعم 6 اذ5 لاق مهاربا نيب وقعد ص كلذلاةنمركذ امحاواضر نم 3

 نر# 0-0 |.اواباك لاقانو قوماباك نيمو ا ىلعتناكه الدلا نا هلوة فن سلا نعءاحر

 امحاولاف اوف ةوماباك هلوةىفدها<نع ع مغ ىلأ بان ع ىسدع نع مداعوبأ انث لاق ورع

 نبا ا هل همه ات ع نع ع يبن بأ نبا نعلبش انث لافةفيذحوبأ انث لاقىتثلا

 ندم "مدع ان و-وملافاتوةوماباك هلوقف ةراعج لأ نع رونا نأ انث لاف عبكو
 لحب ةالصلان ا هل وق سامع نبأ ع نءهببأن عمنأ ىث لاقى بع َى لاقنأ ىلا لاق دعس

 ان لاق معنوي ا لاق مزاح نب أ دع بحاولاترقوملاوانأ وةونلا, اتططض نمو ا

 اولا ركع اان ,ُ زا ىلع تناك ةالصلان' لو رةم>ابأ تعمم لاق ىب مك نب رهعم

 ركذ اهم أ ىفا ندوب امحمان و ةوماياتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نا كلذ ىنعم نورخ 1 لاقو
 نا هلوةىف ةهدانق مق ْن ءرمعمانربخشأ لاق قا رلا ديعانرمخأ لاق ىبح نب نسحلا انئص كلذلاف نم

 * ماع محلات قوكاةةوذال_دلل نادوعسمنب لاق لاقانةوماباتك نينمؤملا ىلع تناك 3
 ىلعت ناك ةالصلا نا هلو ةفولسأ نبدي زنعءنأن ءرذعج فأن ب انث لاققصعا انث لاف ى

 ثتقو ءاجت ةوىذماهلك لوقب رخ مدن 18 : ىذماملك امهنملافان و قوماياك نيسنمؤملا
 ملأ ندب رنع ىزازلا ارةعج ىف نع جات ىث لاقزيسحلا انث لاه مءاقلا 0 رخآ

 أموبجاوفاًضورغمناك امزال ضعبنماهضعب ىنعمسد رةلاوقالاءهذهورةعحونأ لاق * هلثع
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 ةالصااتالاق نملوقةماكلا لب واب ىناعملاىلوأ ناريغ نحف تةورغب تةوىفهؤادابجاو تاك

 ةالصلان ا هلوق ىعم كلذ كسفهؤادأ كييلع بح اتتقو هلل عج هنارمتأ اذا تو ةوم كل ءلعهضرغف تشب

 كلذنيبفهئادأ بوحو تقومهاثق واَض .رققيننؤلا لع تناكوهاذمتا ا“ و5 ا !اىلعتناك

 نوملات توا اونوك :نا موقلاءاغّتباىفاو :مهالو) هلوقلد هوان ىف لولا ِظ مهل

 قنالف. ندوم-وهلوت 5 نما اوقعضت الواونمتالو هلو هب هوان لح ىعب (نوجرتالامهللان هنوحرو

 هللاءادعأ مه موةلاو مهيلطو موق ساقلا ف ىنعي مولا ءاغتباىف هلوقوانوهووا: هو نير اا

 اس”نوعقن نونمؤملا:ميأاوفوك”تالوةن نوللان اوفو ناهللاب كرما !لهأ نمنينموملاءادعأو
 - دم مهلانن ام توعففلب نيكرسش ا نافلوةد نوم ان ل .ددلا ىف مهنمحارملان موكا
 هللا م توذم وما اهمأ متن ثور واهف مهاذأو مه-ارح نم من انوعخ" ” امل“ مىذالاوحار 1+4نم

 باوف ن«نينقوممتنكت امتناف لوب مك نم مهل اني ام ىلع مهتوجر ,الام وبس لاني امىلعباولا- نم
 ىلعمسهنم مهلاتقو ممرح ىلءاو ريصتنأىرح او ىلوأ ن :رول ذكم هن يهاسع مهم كسب دب امىلعمك-اهنلا
 0 روتي / ىلع مولاتعل م ماع اومهلط ن 0 رحو هكا ا

 رش انادع كلذلاقنمركذ لد :وانا!لهأ لات كاذىاناتىذإاو:وا اونهيملو هيف اودحوام

 مناف 6 اواوك-ت تاموقلا ءاغتباىفاونهتالوةداتقن عربعسس مت لاقديزب انث لاق

 نوعا ن نوعي م مناف نوع اوفوكت نامكناف موةلابلطف اوةعضتالل وهن ن هوما مَن واب

 طامسسأ انث لاقدجأ انث لادم انئثص تو>ربالامباو'لاو رحالا نمهنبا نم نوحمو |[

 لا واقالاهزهىففلسل!نارطخارهاظلا ) || هز ه١ لهألاقو رهسلا قاطع طوب سه ريغ عكا نأ ىلع عاجالاداقعتا ىلع لد لاوذالا

 الءلدةلكسملا فاود ملم منا ىلعلدي

 رهاطى اع وجرلا بجوفاب وق
 مكلاوناك نب رفاكلانانارسقلا
 هلصاخلاةوادعلا ن ديرب اني. ماودع

 رذح ىلعاوفوكةةع لق مي وعذب

 حورلا نمو سبا لي وأتلا مسهنم
 نأالاباقلا نمؤم لتقد قي نأ
 حورلانأ كلذو ًاطلتفنوكي
 تاغصلا نام ط بعت نعصا اذا

 رونتيف لقال حورلا ىل هب رمشدلا

 راونأس كعني مث ةسيناحو رلاراوفاب
 سدنل !ىلاتلقلاة 1 ص نع حورلا

 ةعمذلا ماه سص نعتوةذةرامالا
 ةديجلاتاق.هكابا ودمن ىلظلا

 هتلارك ذولا نثمطٌو ةس :احورلا
 ضعب ىف هيداقلا نانكمط أك

 حوردراوب حورلادب أ: د :لاو>الا

 هلال اكلت ىف ىلك:وفابر ئمذق

 باةلاىءومرسذف باقلل حورلا
 حد راند ةوطسا اًةيماقعسص

 سفنلا لمد لعك واب رلاىب.دقلا

 0 رول ا لإ للا طفي كا يل أ

 ناكوىلظا١اذهى لتءلابادوصّةم
 سغنلا لتقو «ةءفصاوهربو نت دصقلا
 انمؤمابلق ىأ انمؤَم لتق نمورفاكسلا

 رسلاة يفر ىهو ةنمؤمتبقر رب رظذ
 ةرر<رسلاة يقر ريصتف ىناحورلا
 هله ىلاةىلسمةءدوتافول لا فر نع

 ةددولاعت هنناوهو هلئاعلا م ىنع

 فاصوالا هو بلةلا لهأ ىلا بالا
 لاكلاج نمت بناسو رلاةد جلا

 اها اهم فاصوالاريصتل.فاطاأ ١

 هذمبفاسوالاق دصتت نأالاة.ناي و

 سفنلا قاصوأ نيك اسم ىلع ةد للا

 ناكنافةيناط._ثلاوةت.ناودملا
 ماودسع موق نم ىلخلاب ليثقلا

 نمؤموهو سغنلا تاغصنمىأ
 حوزلازإون بت امادق ةغصا ا هذه ىأ

 ل >١١؟“؟“*١؟ب با >> >حححححححححتجج2ح١

 موقن مناك ار لتقل لهالتب دالو ايندلا تحير نعهررجر بج ”تلعلاةيقرىهوة:هومتقر رب رك ناَعدلا نماهئاودخأ نودىب.سدقلا



 فشل ٠ راحل رو ارهاطع ثلا ماك لوبا هقاشيمو )١٠63( سلات اغصمهوقاثنم مهب وكذب 5
 ةغصاا كل: له ىلا :جرلاه إةاع ىلع
 ”سغنلاتاغص ةيقب مهو ةلويغملا

 رر عوف رم-رامالا ىلا علاق

 ىرنءةر رش اهريصن حو رلاةبقر
 نمةنمؤم ةيفردح مل ش نينوكلا

 ناب رب رغالرسلاوباَعلاو حورلا

 قيرعتتوإت لوب عكرتوك
 نب عباّمسم نب ءرهش مامصف هنبا ى :ومسأم

 3 نعم 13 ع

 3 7 اوابندلا نماسش هإ_خديالعمل
 ْئمىنداب راطفأولف قو امعاسه

 موصلافئاسساهلك براشملا نم
 ات هنياءاعل نودئْدد رطغيالو

 مهلثاق لاه
 مكاو دوهش نعف ر ط ماصرت

 م اوفءارتعا لهل قحوب

 مهلاله ودبي نيح موق دعي
 1 ارب نيسبصلا لالهودبن و

 لتي نهو هنمةبذج هللا نمتد وف
 ةرفاكلا س فنلاىأ ادمعتمانمؤم
 ةيلصالاةوادعللا:مومايلق تاتقاذا

 توما مهدحأ ةايح فق اهسهيب
 ملاع ل ةسئيهو منهج هؤارؤيرخ آلا
 مدقيهللا ليس فمتب رضاذا ةعبطلا
 اناقبا ناعالاراص ىتح لولا
 انانعناسحالاو اناسحان اش الاو

 دوهشلاوادوهشر ءلاوان_عناعلاو

 اذهوادوهشم رهاشلاو ادهاش

 لاسنءاوندتف :تذشلا ماقم

 هلاوووة:الولو.ةااودرلا ديرما

 هورسغنت الو اهداص ا: :ؤم تسل
 سفنلا ف فرصتلاو تادب دنلاب

 ايندلاة املا ضرعنوغتنت لاملاو

 فيضلانافهقز ر ]النوم متىأ
 منك كلذك هز ر لزن لزن اذا

 ني>اّمحمسلطل اوودصلا ىف ءاغعض

 هنبا نةةدارالا اودي ىفةيعضلا ىلا

 يع ولا 1 ب وسو
 اوهعضطت ”اللود 1 منوملايم مناف نوملان اونوك": ناموةلاءاغتب اىفا اونمالو ىدسلا نع
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 و انث لاقى نا "ماع تنوعت نوع ممافتاحارجلا نوع" افوكت نان وعلا يل
 رج اوفعضتال مول اءاغتباىفا رمل عمي ىلأ نا نلبس امك لاف ع , لد

 وقياونممالو هلوق ع درلاع نع هدأ نعرةغ ىأ ث هللا دمع ا 0 3 لاف و

 لا 1/ءاعبافاو خالو هلوؤىفد ز نب !لاق لاق بهو نب !انربحنأ لاق س وا

 مهيدتت ؟ليقاذهولاق نوملان 5 نوملأب مما لاما نوملان اونوك-ت نام ماْعتبأ نعاوةعضت اللوق

 لوه نودجرب الامهتنا ن منو-رتو ثوم لات يترلا مسال هنواأتفلاتعلا نودر 7 متنكنا ح ١ رخلا

 ةبواعم ىلا لاق ملاص ني هننادبع 3 لاه ىبش دلع "لع رص لاعلان اكم ماعم 0 اوقعضطت الؤ

 لاهنيسحلا اذ لاقماقلا اص نوعحوت نوما اون نوك نا ا ءىلعنع
 نوءج رنات وعجول م-ملاف لا نول ا اونوكست نا 0 8

 نخاف قسما انث لاه تلا
 باصأود_>ألاتة ناك اما لاق سايبعئن أن ءداعم أ 2 انك لاترى صقح

 حرعالا رحال أ دجتايلاقف نايبغسو أ ءاقس لبجلا لسو هل عنا ىلص ىنلا دعص باص ًاامنيململا

 ايالدقءا اوسالاولاةذ هومبجأ هبادحال ل سو هملع هبا ىلص هللا لوسرلاة ف ككل مون وانل مر لاكمنرخلا

 مم بوهيلعملا ىل سها لوسرلاة ذك !ىزعالوان |ىزعن اي غسوبأ لاعفرانلا فك التقو ةزخلاىف

 مل_سوهيلعهملا لصهلنأ لوس رلاقذ لمه لعأ ل بهل عأ نامغسونأ لاق 5 !لومالوانالو مهنيا هلاولو5

 مواكلا مسه ونوال مانو ىرغصااردبك دعو. ءواندعوم نا غسول اة فلج اوىلعأ هليا هلاولوق

 0 هل“ 1 رقمرقلا س مدقف حر مسكنا تاز اهفو هر

 اما ء هللا ناكوت او>ر الامهدتلا نمن رو> رت ون ولات امن وماي 5 مناف نوما اون 19 تناتلزلا ربا جهذ و

 ازوكت تاهلوقف لالا نعرمب 0

 نو>رو هل |ودلواس ناك هنا مهضعب نعا رك ةدقود وعجل 7من وعدل لاقن رومان اكنوملا مافن رومان

 نوج ربالزيذللاورغغن اونمآ نذال لقهنبالوق نمنوفاخالامهننان منوفاكو تو>رب الام هللا نم

 رس اوفعضتال

 ددت مالا برعلا مالك ىف فود ىنعمملا ءاجرلا فرص فورعمريغومّللا م انآنوفاخعال ىنععملل مامأ

 لزهلار ءاشلالاق ايوةمظ ع هنن نوفاذال ىعع اراقوهننن وجرت الك« -لامدؤ اذن لج لافاك هلقداس

 ادحاو ماعم تقالةعبسأ « ادئاذلاىقالت نيح ىحرتال

 53 ودون |لافكو
 لماوعبوث تسسفاهلاخو #« اهعسل رب للمتلاهتعسلاذا :

 ناكو) هلوق لد وأن فلولا ُِق لفح امو .لايأام ىنععا ولو ة» زاخغل !لدال ةغلانغلبا.عذ ىهو

 نموهرب دةتوهربب دن ىفامكحءقلخ ل اصءامأدننا لزب ملوهؤانث لج كلذ ىنعد (كح - املعميبا
 رةفاوممتن و اعدنبناض رةبحاو وك الصر وضح دزعمك- 9 0 رودم وم ااه ا هلع

 «سيفامكر ص هته ك- نموكودعنةمال_ىلاو تلعن ض ”رفءادأ ىلا <-] اوصوهند روك امكودع

 نيبهكسل قل ابباكلا كيل انلرأأنا) هلوقل. وا“ ىلوقلا © مودعدبك نيهنو ديب"
 لج ىنمد (ام>راز وغغ ناك هللانا هتلارفغتساو اهص* نيزئاغلل ن ك:الوهللا كار اع شاذلا

 ناك لادجماب كيلا انلزت اناهتنا كارأاع سا لاند هل قلاب ناكل كيلاانازئأانا هلوق , هانت

 نكنالو هناك نم كيلاهتالزتأ اع ىنعن هللا 'لارأاعمسميبلصغتف سانلا نيب يل نآرقلا نعد

 عقد ومستعمل هاا ىصخ هلاموأ هسفنىفادهاعم وأ ل سم نا نا نك-:الول وهب امص+ نينئاخال

 تمم كن: هب وقع خ نعل متت: نأ هإاسود#اهلارق 2 ساو همف هناحىذإ اهقعهبلاط نمهذع
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 هدابع ب وفذ نع عتصيلزي مهنلانالو -ةياسج>رار وغْعناك هللا نا هريسغلالام نام نئاحلنان ع
 نمفلس ام كل هللارغغن تا ثا ذ لعفاف مهماع>راممهورغغتسا اذااهمل ءوبهجت وةعدك رثبنينمؤملا

 مهدنكلو تالا نع مداخن كب مل ل سودهيلعهللا لص ىلا ناىلةدقونئا1نااذهنع كتتموص
 "قاس همنؤانث لحما بن :اعنيذلا نينئاحلانا ارك دوتالذ ع نم هن مهاعرا ةءةسالاب هنا هسماو كل ذب

 اهمناهغ دوف هنمتناك ىنلاهتنامحش فلا وتلا لهأ ف اتاو قريءاون ؛ممءدتمودخىف لسوهيلع

 نع مصاءوفأ ا لاقورعئيدم .ة رو كلذلاو نمرك ذ اقرمس ةقرمس تناك مهضءعبلاقف

 اي !!نيب كتل قالا, ن اكلك. 0 ا نعاوسع

 هلوةىلاهنلا كارأ

 اني ربدو منمالجرع ردلابا اومروكناس آب. سا. !اىفهرذ أ 52 ال نم“ ايار كوكس ىلا

 ان هوع د هاك ع نء مدن فأث بان ءلمش انث لاقة غر ذ-ولأ اذث .لاه ىلا ءمرص

 مصاءنعقدحا نيد انت لاقةمل-ني دمت انثلاق ىنارلا ل .مون أ ن.عش ىلأ نب دج نب نسحلا

 لب لاح ع نمهءردو ىريبأ نب ةمعط ىف ذ نيباس ع هلل |تادض ص ءامغتب اتا ذ ىلا نءكو

 هيلعهنلا ىلدهّنلالوسربادكأ هب هكر وحفل رعشلالوقب ناكواةفانمالحر راشد تاكو رمش دمو رب رشا ود

 هيل عهتنا ىلص هبال وسر نادك ات مبرعلا ضع هلك مت

 لاقفث يي االارع ل اذهلوق امهتناواولاق رعشلاكاذ سو

 اهلاوقريبالا نءااولاقو ١ اوعدأ د ةديصق لاح رلالاقاماك وأ

 ريعشل ل و در ادم دما مهماعطأع ١ سانأاناأكو مالسالا رداع ا!ىةحاح 2 ةقافكس لهأاوفاكولاق

 امأقد4سعن هبصقن مهم لح 0 عاش اثم ردلاب م اهلا نم ةلفاق تمدعف راسد هلتاك اذالح رلا ناكو

 كمردلان ماللج دبر نع ةعافر ع عاتباوماشلا ن «ةلذاق تمدقفريعشلاورغلا مه ءاعطااف لايعلا

 لي تن يدا دعل ىرخخا امو امهاغم ,سوناعرد 4حالج ةيربتملا قود هلةيرمدمىف هلعش

 ىدعدق هنأ لعت 1 007 'اانلاةذةعافر عيلان امضأاسإف حال_سلاو ماعطلا لد و 4 , رمشملا بهن

 انل ل .ةفاذلأ اعو رادلا ىفانسسةفلاق انما عطو ان-الس بهذفانت : رمش مت, هد هامتلم !ىف 1 ءلع

 ونب ناك د ةولاق مكماعط ضعب ىلعالا» ارتامعف ىرئالوةل الاهذهىئاودتو :ساقريبأ ؛ | ىبب اند رد

 اق مال بس 'وحالص هلانم لحر له سنن دييلالا مء-اصىرتامهلئاو رادلا ىف لأ 1 نو اولاق ف قريت ٌ

 هذهنئستئلوأ فيلا اذهوم_:طلاخعأهل هلبا اولاَعف ى ىريد 1 ىبشأ م همام طرت ادا كلذي عمم

 اهءاعحأ مهنا كشن /ىتحرادلا ىفاما اسف اههحاصب تنأ اامهللاوذ ا ًاانعكيلااولاقدق ةقرسلا

 هللالوسرثدت افةداتقلاو كلذ ترك ذفل سو هيلع لبا ىلص هللالوسرت دن اولى آنءاابىعلاقف

 ةعافر ىميىلا اود عءافح له اممثدبلهأ ناهنلالوسرا,ت اف ل كاذترك ذف مسوهيلع هللا لص

 لاف 0 ا اودريلف هماعط وهد-السا وزدخأو هلدد ١ رمسمأو مصدق

 نب ريس هللاغب مهتمالحراون أ قريبأو نب كلذد م«ساسإف كلذف رظن أس مس و هيلعهلإ |ىلصدتبا لوسر

 لوسرااولاقف مسو هيلع ىلس ولا لوسراون ةرادلا لجأ ] نم سأن 4 لاعهجاو كلذ قءوماكف ةورع

 ريسغ نمة5رسأاب موه حالسو مال سال هأ ااه مكع لله ىلا اودع عونامع: لانيةداتو تادنيا

 مهمرك ذ تسب لهأ ىلاتد علا ةفهتماكف مسوهيلع هللا ىلصدتلا لودر تدتافةد امتقلاقتث الو ةنيب

 كام ضعب نم ت>رخىناتددولو تعحرفلاو تءثالوةنيب ريغىلد دق ةرمسسلاب مهعمرت حالصو ماس

 اع هنرمخاق تعئمامىحأ | اانلاَعْفَد ةعافر ىعتت او تال ذف ل _.وميلع هللا ىلصهتنالوسر ولك مو

 5- !اكيملاامازب ا انآ هلال تاك ءلب : مق ناعتةسملاهنلالاق يو هيلع هللا ىف صنت لوسر لات

 تاقامثىأ هينارفغتس او قريبأ ىنعبا وصد“ نيت كلل ك1 الو هنيالار ايس انلا نيدوككل قلاب

 مشن ريب و مهل لاقي انمشس لهأ ناك لاقنامعنلا نو داةقهدل نع هسأ نع ةداتق نب رعبا

 ثوح ريس” ا.ذ كلا نضأي رزمةظوراكا )ع ه1) فقونوه.مىوهل :دوانمداوىكاقوك :راههل دادع نولاع» و كرام أ نوغيض : ه«إ ه ٠ 05 ِء ا 2 د 1 1 و ولأ ريال 6 7 2 : 0

 قابلا ىلع ىناغلا نورثؤت منك 1

 قاسلاوروهطلاب ارم هللا نوسننو

 سفنلاءال .دسالن ب زحاع ني ةعضت سم

 ضرأ نك: مأىوهلاةبلغوةرامالا

 او-رخضفةعساو بلّعلا ضرأ ىهللا

 ءاضفىلاة ب رسهدلا ندع ق.ذمنع

 ىفة] < نوعيطتسا الدي وهلاءاوه

 لايعلاةرثك-لايندلا نع حجورلا

 لاالسس نودت مالو 0 اك اف عضو

 نوفعذ:سملاءالؤ هود الو ب كءاَض

 1 نودصتل نع 5

 ص رق ريك الاداه1ن 1186

 ضر ىفدح ة.د وب ىلا ةرمذدح
 لزانمو الوحتمامناسه ةمئاسنالا
 ىةء-ورسلاوح ورلاو بلقلا لم
 ىجروهللاةسجر نم ملاوعلاك ل

 الو ىضرأ ىنعاس الئوث لك تعسو
 ىديعسبأق ىعسا اما وىاع»

 ريثكراقنلاربسصبابمسهفافنمؤلا
 ريك أو لح اهللاو ربعلا ليلة ركغلا
 ةالصلا مهل تةافوهمف تنك اذاو)
 اوذخايلو كغم مهنمتغئاط مةتلف
 نءاوف وكملقا اود ساذاف مهت لأ

 مىرخأ ةفئاطتانلو ما رو

 اوذحاشل لوك عماولصيلف اولصب

 اورغك نيذلادو مهتما آو مهرذح

 عمم و و نع نومه تول
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 وأ اراطم نم ىذأ مب ناك نأ مك

 مما سأ اوعذ: 0

 ن رفاك-الدعأ هنا نارذدا وذو
 ةاللملا مل مكيضق اذاقام» .همأباذسع

 ىل_ءوادوعقواما.ةهللا اورك داف

 اوقاف تذنامطا اذا 0
 نينمؤملاىلعتناك هالصلاناةالدصلا

 ءاغّتنا قاو:مالواتوقوم اياك
 ت1 122222 تا ؟©ششئشلْلسللللششللششسششششال 236600

 نيب هل حابب اتكلا كبل اناث انااهكجا ميلعول'ناكو تو ب الامهللا نمو رو تومان اك توما مهمافن رومان ون نأ موقلا



 عالوا_م>رار و ذغناكهّنلانا هنا رغ خت ساوامص (١هم) نينئاخلل نكتالومّربا كراع ساناا

 اهث ًاناوش ناك مسخال هلنيانا

 نوه سالو سانلا نمن وت
 الامنوتسذامهعموهو هنلانم

 نولمعنا هنلاناكو لولا نمىتضوب
 فمع متلداحءالؤه نأ اهاطبحت

 مسهنعهللا لداح نفاندلاةامحلا
 اليكو مهلعن وكم نمأ ةمامقلا مو

 مسن لظي وأو س لمعي نمو
 ام>رار و ةغ شاد هللا رغغتس

 ىلعهيسكي امنا اسما بسك, نمو
 نموامعك>ام.لع هّنلاناكو هسفن

 اني رب هبمرب مئمئاوأ ةئيطحت تسكب
 الولوانيمم امئاوانات ملم>ادسقف
 ثمهلا جرو لع هللال ضف

 نولض امو لولض نأمجنم ةفئاط

 ىس نم كلو رمذد امومه سغنأالا

 ةمكسحلاو بالاك لعهّلالزنأو

 لضفناكو معت نك :ملامك ماعز
 نع تا ارقلا (ام.ظعكيلعهللا
 سال :دخأب سابعه ةعئمأ 2 ط -أ

 ورجولا ةزمهريغب هنايو مئنامطا

 نع ىناهمصالاو ىعالاوديزبو

 اي ربف -ةولاىف ةزجو شرو
 ىفةزجو ىنوكءااوديزب ديدشتلاب
 صوكئارونمفوفولا «فدولا

 مظنلا عاطقنال ع مهتهسأو

 مكس ط ةدحاو ىنتعملالاصناعم
 ىلعو 0 امهم ُّط كرذح 06

 ةيطرمتلا اذايءادت: الل ط 3 ونخ

 لامحال ج ةالصلا 6 عم

 فانث-الاواولالاةحالال نوملاتا5
 |.وكح ط نوحر,الاملاحلاوأ
 فانئتساهدعبامنالط هلبا لارأ .

 هللا رةغتساو فطعللال» امهدخ

 فطعلا ع.ةنكالإ هءام-حر ط

 اطدحم ط لوقلا نمغصولادعبأم

 ط هسغنىلعطامحر ه الكو ظو
9. 

 ٍ بالهنا نا قريب أى نب ىأ مهسغن أن ونا نيذلا نعل داك الوا_؟>رار وةغناكم للا نا ٌةداتَعا

 ناممناىأام-رار وفغهللادحهئارغغ سا مت هلوقىلا سانلا نم نوف سامان اودن ناك نم
 تفي نمواعكحا_.؛لع هّنلاناكو <« سغث ىلغ همسكم اء اقام ا!بسك نم وم أر غغت هللااورغغت سد

 هسةقحر وك.لعهننالخفال ول وددمال م جاوقانيبما' ا واناتمج لمادا رهن مز ماع اوم طخ

 لزت أ وئ نم كننو رضاامو مهسغن الا نوأضد امو هباعج او اريسأ ىنع, كولضد نأ ممم ئاط تمها

 ىلصهتلالوسرّكأ تارقلال زنا فا وظءارح أ هتؤزن فوسف هلوة ىلا ة مكاو ب ذل كلغ هبا
 ةيله الا ىفاسعدةاذعش ناكو حالسااب ىعث يتألف ةدانق لاق ةعافرملاةدرف حالسلاب لومملعمتا
 همالسانا تفرعفلاق هنن لبس فوهىنأ نباايلاق حالسلاب هتدتأاملفالوحخدمهمالساىرأ تنكو
 نءو هيفهللا لزناف دمهش نب دعس تند ةفالس ىل«لزخذ نيكرمذملاب ريس قل نارقلا لزن القاص ناك
 لضدةفهللاب لرش نمو هلوقىلا نينمؤملا ل بسريغ عش و ىدها ا هلزيبتامدعب نم لوسرلا ققاشي
 ىلعهتعضوف هإ-رتذاةرعش نمتاساب تءاثنبناسحاهامرة فال ىلءلزنامأةادسعب الالض

 لاقرش, اًن'مع ريخ ىنبثات تنك امنا س>ر عشىلاثب دهأ لاف مث عطنالاب هتمرف ترخ ماهسأر
 اعلوقي هلا كارا سانلا نيبكسقل قحلا,باثلا كيبل اناث اناةداتق ن ءدمعسنع دي زب انث
 امه” ااناوحن ناك نمسالهنلا نا هلوة ىلا رقفا.م د نيالا نكتالو كل نيب وكل باع قال زنأ
 نم مل-سوهيلعهتلا ىلصدنلا ىن هيوهاهفو قريب نبةمعط ناش فتازنأ تاب.آلا ءالؤهنااناركذ
 نينئاخلل نوكين أ هرذحو ل_سوهيل هنا ىلسصدين ظعو وقريب أ نبةمعط ناشوهنلا نيب و ءرذع
 9 هرزغةعلد وتاكه معلاع رددرسرفط ىندحأ 9 راصنالا نمال_-ر قريد نب ةمعط ناكوا_ مهن

 م سوميلع هللا ىل_مهللا ىنىلا ىدوويلا ءاف ريم لا نيدي ز4لاقي مهاشغي ناك ىدو ميىلع اهفذق
 هللا أ ناك ومهحاصاورذعيل إ_-وء.اعدتلا ىلصهنلا ىنىلااًؤاج رغطونب موق كلذ ىأراإف فت
 ىلا مهسغن أ نونا نيذلا نعلداحت الو لا.ةفلزن ام هناشىف هللا لزن أىئ-هرذعي مهدق مال سلا هل
 نمو هسموق كاذب ىنعبةمايقلا مول مهنع هنبالداح نخلا.ن دلة ا. ىف معمتاداحءالؤه متن اه هلوق

 نيبال فاي رباب فذقةمعط ناكواتيبمامئاواناةهم لما دةفانن رب هب مر ئامتاوأ ة يطحن ب سكي
 هل نيب:امدعن نملوسرلا قة اد نمو هنا ش ىفهللا زن اف ةكع نيكرمشملا قو قفان ةمعط تاشدهنلا
 دع-سئ دج * مدع اريسدمتءاسو منهج هإ هنوىلولام هلوف نينمؤم ا لينس ريغ عبس وىدهلا

 ناكل كيلاانازئأ انا هلوق سامغز نع هدأ نعىلأ ىنث لاقىمع ىنث لافغأ ىتث لاق
 عماو رغراصنالا نمار غن نا كلذوامصخن._:ئاّضلل نكت الودتلا ءارأ اع سانلا نيد هكدكتل الاب
 ىف راصنالا نمالجح راهم نطاق مهدحالع ردت ةرسف هناو زغضعشف لس و هيلعهللا ىلسص ىنلا

 ىلسهنلال وسر هي لان ىىر د رس قريب نةمعط نالاةف لس وءيلعهللاىلههللالوسرعر دلا بح اد

 ىنا هتري_ثعنمرغنللاقو ءىر لحجر تبناها ةلافاهلا دعكلذ ىراسا اىآرا طف لسو هيلعدتلا
 اولاقف الل سو هيلعدتنا ىلصدتلا ىنىلا وةلطنافهدنعدح ودون الذ ثن» ىناهت.ةلأو ع ردلاتدمغدق

 سؤ زىلءانيكصرذ_ءافاملعك ا ذءانطًادقو نالفعردلاقراسناوءىربانباص زاهنبا ىنأي

 ىلع هرذءوءأربفل_.وهيلع هللا ىلسهّنلالو-ر ماقف كل مكب هللا مدن منا هنأق هنعلداجو سانلا
 نكحنالو هللا لارأ اع سانلا ني ككل قملاب ناكل !كيلاانلزن'ان'هنلالزناف سانلا سو ر
 ام>رار وفغ ناك هبا ناهتلارذغتسا باك !!ىفكما اهنلالْز: اع مهب كح الوعد | مص نيم علل

 نوذخ -:الدل مالسلاهيلعهنن'لوسراوت ا نيذلللاق مة: الا مه_سغنأ نفاخ نيذلا نعلداجتالو
 هّنلاىلسسهننالوسراوتأ نيذلا ىتعناليكو هلع نوكي نمأ هلوقىلا هنا نمت وةك, الو سانا نم
 اناتمب لما دس ةفاثي رب هيمرب مئااوأ ةءيطحخ بسك نمولاقمث بذكلااينيهك -م م سوهسلع

 انعاو ريسغتلا#-٠ اهظع ط للعت ط ئمنم ط واطي ه انيبم هام

 اذ دع اولا , 1

 مهسفن انوفاتنذلا نءلدا
 ان

 "ل
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 لاف ب هو نب ايريس لاق سو و مدح فراسلاع نعنولدا<نيذلاو قراسلاىب_عبانيبماساو |

 تاك لاق الاهنيا كارا سالا ند مام اولا ارن لانا هلوةىف دب زئءالاق

 هتاوىدوهيلا اقف ىدوهي ىلع هحر طو لسو هلع هللا ىلص ىنلانامز فدي دح ن 0 اعرد قرس ل->-ر

 هنو>ر طر : وهبو و ريد ؛ ناريد قريش ىدلا ل ->ر التاكو "ىلعتبح ءرط نكسلو مساع اي اياهتق رسام

 ىحلاو هب ند 0 : وهلبأب رغك ثدسلا ىد وهلا اذه ناهنلالوسراننولوشي و ,ىدوها 0

 كك اال نانا لاقف كلذ ف لحو عمنا هيتاعف لولا ضعبب ل_وهيلع هللا ىل_صصيبنلا هبلعلام

 تاةا.عهّئارغ ةخت_ساوا_ عد نيك اذن 2 الوهللا لا اوآاع سان 7-0-0 قحاب نايا

 قمم ”لداح ءالؤه متن أ اهلا هناريج ىلع لبا ع رار نا هليأ كآ ل اذهل

 داآأوس له-ع»ن مولا د هنا“ ل١ ضرع ملافالي ل 2 « نم غلب حار قف ام انندلاةانجلا

 مالح كاف نع لعبا ا ئافامتا بسك ع نمواع>را رار روعغهنادح هللارغ 2ع ب مهسفنت 1

 متاعاو اةكءطد نسكت ن مو اك ناكوهنودنو 0 اذ_هةةئطخ ىلع نال اهيأ

 نملوصرلا قئاشم نمو هلوقىلا أر ةفانييمامث اوان اتم ل_ةحاد_هف رمشمنأك ناواش رب هنؤر

 تقلق ة كك ن ننكر رسملاىلاعرخو هلهلل ضرع ىلاتبوتلا لشي نأ ىلأ لاق ىدهلا هلزيستام كاس

 هنعمل هلنيست امدع نمل وس رلاقةاشد ن هو هل اوف كلذ دذ هإ-:ةفهيلعهللاهمدهف هو ورمسنأ ادب

 نورخ7 لاقو رفط ىنبىالزانناكو قريب نبةهعطوهلاّةبو اريسممتءاسو 0
 كاك ةعبدو هدوعام د ننئادل نكسح :الو هلودبهقصونماهمهننا ف وهلا ةنامكلال ب

 طايسأ 0 لخفم ندحأ 1 نيسان لت اناص كلذ لاقنم ا اهعدوأ

 امد نينئاؤلل نكس الوهللا 'ءلا رااع ساخلا نيد هل قولا, باكل كلاانل انا ىدسلا نع

 اعرددوهماا نمل >رهعدوةساو قريب آن بةمعط فتلزنلاق ك.لاهتناجوأاةهللا كرك امأ لاق

 ىدوهلاءاقفاهذ افا همعر ةءداقةيعط اهملاف لاف امفدمم ىدوهلااهار 8 هرادىلا هنقلطناف

 عضومفرعأ ىناف يماوقلا# :١لاّقذ هن هنريشعن هىد رهلاع ا رذاكه عرد ىنلطب

 باطت دوهملاتءاجا لذ ىراصن الاكا 56 ًارادفاها انعربلاذةمعط معيمالف عردلا

 هرادىفاهنوبلطي اوقلطناف ىنوفو< لاو نإ ,ومسق < موق ن م سأي اوةمغط هبهقراماع ردع ”مفعردلا

 لاقوةمعطرادنالا تاداحو كل. موب اهذحخ يعط لاقو ع ردلاب مهاذاف كل ءامىآتدءىلعا اوذرداد

 ناىناف ىدووملا ةىبذكب و نعم: هلاوأو قف لس و«.لعهللا ىلصهللالوسرملا عم اوقلاطت امهل

 ةمعط نعلذاح هللالوسراءاولا ةفراصنالا ن م سأن ا اقىدوهلاة؛ ,دملا له ىلعي ذك نذك أ ||

 اصح نينئاخلل نكت الو هملعهلن الز انلعشي تألسوميلعهتناىلس هنن لوسرمهفىدوهملا بذك أ او

 بالهنا نا مه سفن ن رونا: <نيذلا نعلداالوا؟>رار وغغناك هنلاناند رااعهشا رةغتساو

 هللا ن منوه“ نعل :الو سائل !نمنوفذ سا لاقذ هنعمتاداحتو راصنالا اركذ مام اناوح أك نم

 مع ملدا ءالوه 2 ة:ااهلوقلان هىكر اامنولوك لو وهل :لوّقلانمىذرت الامن وتس ذامهعموهو

 مع سفن لظي و ّآ اوس لمعت نمولاعفةبو طع اىلاعد م ةءايشلا مون ,ونعهت الداكن اب .ددلا هأ را ىف

 0 ابل نمولاعذ كك امو "اهذح لاق ني> هلوق را دمار اروفغهللادح هللار 2 هديعلا

 راصنالارك ةهئانيمامناوا امم لع>اد عفاش 0 هن مر متاعاوأ ةئيطدش ف ساكت ع لا

 نولضد :امو 'اواضب أ ممم 'ءاط تمهدقللا ةذ«نعلدا< و مم> ع نعع نب َن ًاءابا م ماين او

 1 0 ةهومع الوش ةيكملاو ناكل كيلعتسا ١ ارنا وىمنمكنو رض ود مه سقت :الا

 وأ فورعموأ :ةدصب أن مالا مها ن مرا +5 ىفري_اللاةذةمعط ع نءاوذك نأ نود راب

 لزنو ةمالساد عب رغم كلا را رقلاب ةسنيدملابةمعط هللا حضفا لف سان انمي ؛حالصا

 ول د يع يم ) 6١ه 9 مسوفيلءهنلا اص لوسرللةصاخ تناك فودلا ةالصدب رن نسالاو ل ولات 4

 222 ص ,
 ىعرمأ ةالصلا هم .هربب عب تنالو

 ق><يىف كلذانْز وح ليلدلا فالح

 ةليضغل ل وميلع هللاىلص ىنلا
 نما ىلعهريغل قيفهفاخة اللا
 نالةءاعام |ىل_ءءاهقفلا اروهجو

 الارسع لك فم«سنعباوؤتمالا أ
 ةةدص مهلاومأ ن مذ هلو ناىرت

 هنا ىلم لوسرلا نوكبجوب م
 هم 000 7 وةيلع

 فوحلا ةالص م«: ىلا نزلا بهذو

 اهلصد . مس وهيلعفللا ىلص هنأ اوه

 كالذنأب بلح و ىدنملاب رحى

 لاق سابع نبا نعال لو زنلبق
 مسوهيلةهملا ىلصةنلالوسر حرخ
 املفناغسعب نيكرسثملا قافةازذىف
 مي توسلجبف ايس هناالوسريلد
 رهد_تشو عكرب هوأرف 0

 ناك ضعبل مهضعب لاق هاككأ و

 اولعام ماعم رغأ ًاولم< !ةدرئازه

 مهتم لئاق لاف مهوعقاوت 57
 ' مهلا ب5 ىهىرخأ ةالصوهل ناف
 ىد>اودعتس 5 مهل اومأ اومهملهأ نم

 لجو عهنبالزنافا هذ مهملءاو ربغت
 رخاآىلامجةثنك اذاوهسن ىلع

 وهف فوملا الس جرمثامأ ة آلا
 نيدهثاط مولا لسع مامالانأ
 م ةدحاو ةعكرامهادحأب ىلدو

 اهتءاولس 5 3 ءكرلانم ا اوغر ةاذا

 كانوودعلاه>و ىلانويهذبو
 مامالا مهم ىلصد وىرخالا ةةثاطلا

 نمبهذماذهو /سوىرخأا ةعكر
 ماماالذةهكر فو1ناةالصىرب

 ىوصازنه و ةعكرم وعلل و ناتعكر

 هللاد_ءعنب رباح وساع نبا نع

 تاىرصيلنسحلا لاقودهاتو
 نيتءكر :غثاطلا الد ىلصت مامالا

 ىرخالاةغئاطلا كل بهزت مثل سو

 ىرخالاةةئاطلاةانوودعلاه>و لا
 02 ير تتصل لت بإب” ل حملا

 ةيئاثلاة العلا ناف فات ضرن غي ءادتةالاةالسصا هذه ىف ساو لكن طيب لو هيلع هللا ىلبص ىلا لعفأك نيتعكرىرخأت 19 ص هب مامالا يله.



 لوالاةهكرلا ع وكر نعلادتعالا

 تسرح ةرعمسلا تنو ناحاذاف

 1 سال نمةقرذ او نفد 7

 نم: سرا اريغو مامالا غر : نأ

 امههنممامالا غر فاذا نيت دحلا

 هبتةملو ةسراحل اةقرغلا تروم

 ةعكراا مامالادبعماذاوا نكمأ م
 ةسرا1اةقرغلااماةقرف تسرحةئاشلا

 ىرخالاةفرةلاوأ ىلوالاةعكرلا ىف
 مامالا غرفاذاف ىلوأءذهو
 ةسرادلات دك دودعسلا نم

 مج م بدأ دهّشنلا ىف مامالا,ت 1و

 نعفلمااالا :الصااهذ هى رساو

 ةسلملاو نيتدحتملا ناكراب مامالا

 روهطو فوحلاة ال لمح اوامه جنوب
 ىل_ههنالوسرىلص هلع ورذعلا
 نكي /تاامأو نا سعب موديل عهللا

 ثد . ول "وأ ةلبشلا جوف ودعلا

 ىلس نيا اراصنأ نع ئث مهعنع
 ةمعابرلاوأ جصلاك ةيئانثلا ف مامالا
 نأ كلذوةءكر ةقرف لكن ةرودقم ا

 مهغلبب الث حملا ةقرغب مامالا زادني
 اذاوةعكر ممم ىلد.ف ودعلا مأج بس

 اولسواهماودرغنا ةزاثلا ىلاماق

 فصلا ىف.ومئاوخا ناكم اوي

 وهو مامالاىلالباقملا دلازاحماو
 ةسناثلا قهباودتةاو ممرظاني

 اومتاواوماق ده-ثنالسلحاذاف
 مسومال.سلا لمق هباوعجلو ةمئاثلا

 وبأ»ا ورعاقرلاتاذةالصهذاهو مم

 له-نعحلاص نع
 هيلعتيا ىلص ىننلا نعم نبا

 نبانعىوربوةغيتحوبلاقو لو
 والا: ةئاطلاتادوعسم ناو رع

 نودوعب و ةعكرمامالا ممم ىلصد
 ةيناثلاةغئاطلاى انوودعااهحويلا

 ىاستلاودؤاد

 توذرمعألا وهالصلاة شب مهم ىل ادق

 ةفئاطلادوعت مود ءلاءدويملا

 ةءارقب م مال صب نوضغعبفةيناثلاةفث اطا ادوعن متودعلاهحو ىلا نوفرصتب ووعأ اردريغب م خالصة مشب نودعف ىرالا

 ةعّمعتو هنن ىةشضذ هد باخغا هس هق مت اذأ اراقجاخخل !ثدب تةذق ىلا طالع نب جاخلا ىلع

 6 رم تاذ هد .رخ اف بد ةرمست تآتدإ أ وىعش اوقضألاةفةمعطب وهاذاف ١ رطنقه دنع تناك دواح

 نينمؤولا ليدس ريغ سبش و ىدهلا هلنيم”امدع نمل وس را قداشد نم :وهسق هلل !لزنأ وأ ارذاك مملس ىد

 مدام ف باغف عيرخو ع رداهف هلدد رمشم قريب آن بةمعطراصنالا نملحر عدو: الاف ةمركع

 4لاقيدوملانمالجرا هب ىيرف فريد نية معطاهنعلاسفع ردلا د لفت مم خذ ى راصنالا

 ملسو«.1عهننا ىل_صىنلاااونأ هموقكلذى رالف هءردف ةمعطب ع ردلا بحاص قلعتف نيعسأ| ندي 0

 سانلا نيد هك تل قلاب باكسلا كييلاانل اردااناىلاعتو كرابت هللالزناف كلذ موف هنعأرذمل هوماكسف

 نذلانع لداحتالوا_م>راروغغناك هنانا هّتنارةغتساوانهص+ ننئاذلل نكستالو هّنبا كارأاع

 هننالداح نا. :دلاةأ يلا ىف مهنع ملدا ءالؤه

 مظي وأ و سلمعب ن مودمعط مودو ير 01 ومهلعتوكب نمآةما. هلأ مشب منع

 ىلع همسك اع اق اسكأ بسكب ع هولاقهموقوةمعطود#امىحرا روعغ نادك هللارف 2س بد م هيف

 هرتنًااهدم هوثو قريبآ نب ةمعط ىنعي مهسفنأ نول 3

 الا كل يملا درس امير هبمرب مماعاوأ ةءط+ بسك ع نمودمعط 4 7+

 امو 0 ,نأ مهنمةغئاط تمهلد ابهتجر كح اعدل لضفالوإو قريب" 00 ةمعط اندم ماع او

 ملبعت نكن ” ملام طعو ةمك- اونا اك .اعهنال زن او هنمكنو رمد امو عسفن الا تولضا

 وأ ةقاصب م انمالامهاو# ن مرج 2 قريخالا ١١ 1 !اعهنيا لخفناكو

 ليبسريغ م-.تيوىدهلا 4نيبت امدعب نملوسرلا قذاشد ن موةماعس نال“ 4 رج ا ىدح فورعم

 ىلعادعمت هش هدف مجروش رقد قط قريسأ نب ةمعط فنار هلالز :اللافةم 0 نينمُؤملا

 املف جولف رج يلع طق سفاجمتفرادلا دعى بل فيلد ىل 5 ا العث جاسم يرعشم

 ل هيعطقنم ليدسنب|لاّعف مهل ضرعفةعاضق نمءارهم نمابكر روافةكم عم وجرح عسأ

 نبالاقتامىت>ةراخلاب هوفذةفهوكرداةهبلط فاوعجرف قلنا مهقرسفادعلألاهملعنحاذا
 ءاشد نا كلذ نودامر عل وهن 1 ثان آر غغن الدتلا نا هلوةىلاتلزنهسيفاهلك تان“ الاهذوذ رح

 لرنام لح رزالا ةيياؤع نب كم .امبأرادفعردلاب ىرهنانولو#, ف ىريد ن 'ةمسعط تازنأ

 ذاعمابأ تعمم لاق عب 4 رقلانن نيسسحلان ء تذاع دج نمناك شب : رش قط نارقلا

 هللا لارأاع سانلا نيب متل هلوقىف لوقي كلاكذلا تعمم لاق ناملس ني دسبع انث لاق
 روس اعرذ عدو: تاراصنالا نمل ->ر فذ "الاد تلرتو هباتك قدك اواو .الّوتأ ااعلوة

 مسوهيلعهنناىلص هللا ىناوثأ و همود 5 هل بضغف لسوهبلع هللا ىلص هّنلا ىنبا تأ |نملاجر هنوف اهحاص

 ىريوهوهنع بذكو هرذعف هللا ىن ماقف هنءوحزاو هذلاىنناممرذءاف لس نيمأ اوهواني-اصاونوخ اولاقو

 تأ قلاب تاكا كيبلا انلَرنأانا لاف كلذ ناس هنلالزن او هيلع ب وذكم هناوءىرب هن
 م ' ق5 هنن امحن هللا نب فال. 5و مهلعنوك ندا هل اودللاهللا ةلارأ

 رفع ولأ لاق «اريصمتءاس و 3 اوةىلاىدهلا هلزيدتا امدعب نم لوس ”رلا ققاشد ن موهمقات امد ملل

 هذ_هقاهمهتناهذصوىجلا 5 ::اكت تناك لاق ننلوفة اللا رهاظهءلءلدا ع كلذ ف نيلي املا لدا

 نارقلالب وان ال1 لا 0 قرتانا لا ناعم نما نورد اوه كلذنالعدوأ امددوخعتي "الا

 الو) هلوق لد وان قفلوقلا ُُش ةويج ءنمىو أل ه.سديلادحوامبرعلا ملاك ىباعم : نمرهشالا ىلا

 لكل وابن ل نلت ىمب (ا 0 اود نأك ع نمب الهلل نأ مهسغت انونات<نذلان ءلداع

 ا هي وا هتواعحتم جاسلل نونو ىحي مهسفنأ ا 0

 اع : سانلا نيد

 نعدنراوةكم لهآ | ند نيكرم

 0000 ا وم ميملاطل نمو مه علاوم 1 داحامو 4ةوفد جملا طن موجع مصاخ اللون قريب اون و هلام هوفاخ نم لاومأ
 ا اللا دنا حلا ا ا يعي

 نا



 اهفؤ ومسملاوةالصلالوأ | لرد لذة ين امل امأ 5 (1101) مامالا فلح نسم موكح ىفوهفةال#صلا لوأ ثكرد أ ىلوالاةغئاطلا نا ق تال

 مهلاومأ ىف سانلا ةناسخة غد نمتأكن مبكالهللانا ل وقيام ايا او-تتاكن .بحالم انا

 مدع: لو دولد وأن اله لاف كلذفانلقىذلاو <: وهيلعفليا هموحأ_ و ريغو كلذ ىف ءالابو كرو

 0 نعرم_مانريأل اق قاز رلادبءانريحأ لاق ىك نب نسملا انثرص معدي اورلاو 5

 لداش م ها* ةبتاك ايد ردو ماهم فذقناعرد هلا عل - ا لاق مهسفن نونا نيذلا ن ءلداخ

 0 ويب تاهل اضراب قي مدرتعم وماعاد انف وذ ل>رلا مع

 نوعا الوان :لانمنوغم 2 7 هاوقلم وا واب ن'فلوقلا ىدمولاا هل يمت نع ضربا

 هلوعب وانت لح ىعد (اطيحنولمعباعهنناناكولوقلا نمور الامنوةسذا مهعمودو هللا نم

 ةيصعملاوراعلانماوءكروةنامحللا نم او ام مهسغن /نوناتتح ندا ءالوه ىنضس سائلا نمنوفس

 مهمرحنمأ كرام ع_.ذشو مواعف نم او انهت بمر 5 اللى ”ىلعم ها نو ردقبالز يذلا سانلا ن 1

 قش ميل عاطب هىوهىذلا هللا ن منوف. الودث ردحالا عبق نم ارذ -ووهنمءابصةيلعاوعلطااذا

 هريسغنم.ذما. قس ناقد اوهوباذعلا ليت :ولاكنلاو بتاقعلاةدس ب ومهلا عأ نم ئةهلع

 مهدهاش هللاو ىبعد مهعموهوهقلخ ن مد مهارب نأ توهر ك(ث . مهارب الناب مظعب نأ ىوأو

 ههحو نع هنوريسغ ف لوقلانمىذرءالاماللنووس ني--لوقيلو هلا نمىضر الامزو“ هدب ذأ

 نع -دقوالرل طصا صأوأ مالك لك هناو عضوملا اذ_هريغف تيببتلا ىنعمانيبدقوهيفنودذكي و
 لحرةيتاعمىف ى د اطلار رح ني ماع ني دوس دشنأ اول ديلا مهتغل ىثيستلا نأ نييثاطلاٌضعن

 ادون ؟ اديعهلناث ل: اك دع كيلااددعروةثدن و

 نرمخ اك ريو نوةلوات وم: م , هلوذ نعم لوش ناك هنانز ربأ نءىوروىلوق تادب نع

 نمىضرب الامن رودس دانس ف رو نع ءشعالا نع نامشسس 1 لاف نجح رلادغ انث لاق راشب

 ىع وأ امك لاق كاوا ناس ندا ايمو لوقلاع نمىضر الامثوغل او'لاقلوغلا

 دسيعانرمثأ لاق م ىخن نسملا انئص هون ني ز رن نع شالا ن«نانغس نع ىنابجلا

 ىذلاب ىنعملاه شلوعلااذهوزةعجولأ لاق لثمن زر آن عش الا نءىرول نم تألاة ناز رلا

 ىنعل بة دقوهريغ ملا هانعمن ءولن وو هن وها عريبغتلاو 3: وسنلاود فق. لًأتلاناءالذومانلق

 مل_بوهيلع لنا ىلصهللا لوسرملا او صدا طهرلاهناع نمنوفخم سالو سانلا نمن وهذ سد هلوش

 ناكو هريخغو سامع نب ١١ نع ىضمامف ليقانر 5 ذامىلعهذع لاد+اوؤريبأ ١ اى نع ةعفادملاة إم سمىف

 نماوت اف سان :ل|نمنوغ بلا ءالع وهلم عداعهنلاناكو هوان لح ىنعباط .نولمغتاع هليأ

 هنمئثهيلع خال ايصعاط يع مهلاعفأ ن ءهريغولوّةلا نم ى ضرب الامم هتديدت نم ممم ءامح مهمرح

 0 هلوق لب وان ىفلوقلا ٍ مهءازسم امسي زاك ىتح ملعكإ ذل ظفاح

 هلوةبهؤانث لج ىنعي (اليكووملعن روكي نممأ ةمايقلا م ول مهمع هللا لدا نذ. دلال 0

 ةامللا ىف ى رب ىبب نعل داج نم رسشعمأي ثا داج نيذلا متنأاهايندلاةاب 11و معمل داءالوهمم

 موت مهنعهليا مصاخت اذ نك لوش مهنعنلا لدا ند 1 هل ودفع اوعاهلا 0

 ىعباعاو هن ومةاعمو مهم لعاق هلباام ممتع عفا دل. ل5 5 هرم 2 ضر وبت نم سلنلا موق مون ىاةم أ[. علا

 توربصت .. مافن دلالحاععف منع متعفادناوومه نأ أنين 1 اءالؤه نعنوعفادملا يأ سنا كلذ

 هل 00 وباذعلا ملأ نم مملح امفدس ا ءدنعممععفادبالز مىلاةرخ 'الا لحاىف

 نءؤي ًاةمايقلا موناليكو نين اكلنا ءال اؤهىلعنوك ىذلا اذ نمو ىئسعل هناقاليكو مهلع نوكي نممأ

 نءصاب ماقلا امماو ىضماسعف ةلاكولا ى_ءمانبب دقو ةمايقلا مول مهنع ممم رتموصىف مهل لكوتي
 اروغغللادح هتلارغغتسس متهسغن لظا وأ ا وسل معن نمو) هلوق لد وان ىف لولا ٌّه هللكو

 هبووسإ امداناهباستك أبدعت مطب واءو .!اوهواينذ لمعت نموها لح كلذ ىتع (ام->ر

 ( مع -(ممتا) - 2)

 فالداالو هنالصفؤد رغنلاكىذقب

 لسودبلع هنا ىلسهتلالوسر اف
 تاهوأىف ةالصلا اهذهمىل صدت

 عف وامعاولاصملا بسحب :فلتخت

 لدفالا نا ىفءاهةغلا نب ىالتحالا
 ىأ ةب الارهاظل ةقفاوم دشالاو

 ىداولالاّعف ما مم اسقالا هذه

 لدياواضر م ىرخأ ةغئاط تأتلو

 ثلاصدق ىلوالا ةغئاطلا ناىلع

 بهذم وهاك ةسناثلا ناشادنع

 ةفيشنح ىنأدءامأ و قئاَشلا

 قفدعو ىلوالاو ىلا ةيناث )اةغئاطلاف

 هلوةاضا ا واهنم او رماد ةالصلا
 ناىلءلدب هرهاطك عم اذا مل
 عم ب ةينامااةفاطلاة السم مح

 اذافةةمنحن ىل أباح" لاه مامالا

 لدي 3 ار ونماوث زوكاف اوددس

 نماوغرغب مل لوالا ةغئاطلن الع

 2. ةعكرنولصن مهتكلو ةالسصلا

 ةيناثلا ةفئاطلاءارونم نونوم [| <

 اذ_هناب ىدخاولاناجأ سارع

 توكءلاودودسلاانلعحاذا مزلب امنا
 نكلةدحاو ةغئاطل < 5 ةارونم

 ءارولانمنوكللاوىلو الل دولا

 2. ةيفايلا ةقباطللد سا ارا ىنععىذلا

 قس الذ ةحواواصاودح» ىنعموأ
 هرادخنا ىذلااضدأو لاكن ا
 امناف نركلا مال ط و-اىفاشاا

 ةسارخلاواعمج- نيتغثاطلا ىلعفحأ

 باهذأا داب ز نم اهريسغ ىفام
 رابدتسالاو لاعفالا ريكو عوج>رلاو

 ىف مامالا نعدارغنالاالااهمذ سلو

 ىل_عزتاحك ذو ةناثلا ةعكرلا

 راظتناالا واضاأ نسهالاىف حدالا

 ناو نب .د صن امل غن ةغباطلاب مامالا

 ىلوالاب ىلديفأب رغمةالصلاتناك

 زوح وةعكر ةسمن اًعااب ونيتعكر

 ترف عبإ رأ مهنرغي أروح ونيتعكرتغتاط لكد ىلصيفةبعابر تناك ناو سكعلا



 5 ا ال يأ ا
 مآ منيلولابل 1١ 77 ب( 7

 نكَسْللاش د كي الناب هبلاة جاهلا ثمنا

 وا نيرخ الاب ىل_ه.فهريغ مأو

 زا نب درغنم مهلكو أ مهسضعب ىلص
 هللا لص ىنلاباكصأ ناك نكل
 ةلضف كريب نوعه سال مسوهيلع

 ىم_هصأ نو سفانثب و 0

 مهيترثب ىاعت هللا هما هيءادتق

 نيَتْعْت اطلا ىدسحاز 0

 هل.ضف ىرخالاو هعمريبكستا اه .ضف

 هلوقىف باطملئاوء_عمربلستلا

 مل-وهبلع هللا ىلص ىنلل تنك اذاو
 عسىنلااببأ تنكسصاذا ىأ
 مسهفوخوم او ٌرغفني_فمُؤملا

 مسهاعجاف ةالصاا مهل ثنو
 كعمم.نمتغئاط مقتلف نينغت
 نافمهتس اا وذسايلو مهب لصف
 مالك الف نيلصملاريخار يملا ناك
 نمارذحا.اف نيلصدلل ناكن او

 ةالصاا نع مهلغمرالامحالسلا

 نوكي نأ لف<ورهتخلاو فيسلاك
 حالا لمح نيش رغللا مع

 لاف مث طا..ت>الاىلا بر كلذ نال
 مهر ردح ل او ةءناثلا ةغئاطال

 هل اظمتلاورذحلا لعح هناكو
 مث ءانلاةرمضوى :زاغلا اهل معتم

 ىف هرك-ف ضعب لع ناب ةالضآا ىف

 ةغئاطلاهذهماماو ةالصلاريغ

 نالاعسج ةحلسالاو رذحلا ذاب

 ةالصلال وأ ىف هينا قودعلا

 لس ةالصلا ىف نيم لان وكل

 قامو ةبراعبحلامابق مس,منونلظي
 نما ذم هارهظبف ةمناثلاةعك رلا

 اعرف نيلوالامهدوح»و مهعوكر
 مماعم وعملا فةص ,رغلانو زهتْس

 مرحالفلو زتسا!سسيفانرك ذاك
 ةداي رب عضوملااذه ىلاع' هنإا|صخ

 ممةدحاوةدشةدحاوتل مري 5

 اذا ماشا متءف 3 صخر

 ةاعأ هنكل وجالسلا لج« لعق ديف اضي يمص يلح .رلا ناك نب>و اوشن اك اذاورملا يلع لقثي دأ هتدحو هيرخت

 ةفئاطسر املا سوار 1 زعشسيل ورشا بول عةالسلا نالءاورهودعل_(ادع)_ نيل
” 

 همك أمد عححأ موه سفن مطوءوسلا ع نمل عام تناناب هللانلاب ون : مكوة هلبأ رغغتسا هللا ةب ودع

 هيلعارتاسهي ردح لوقيام>ر ار وغغهنناد< مرح بهذو هبنذوعع ىلاةحاصلا لالا نمهلبا

 اههىنعلا ةفّدد الا هدب ىعن مثل واتلال_هأ ف لتحاو هلام-رعمزحب وةعن - هإ ميعصت ءهمنذ

 نيذلا اهمىبعل بنورخ 1لاقووهسسفت انوناتح نيذلا نءلداحتالو هلوعب ةيان 1:ايهللا مهغصونذلا

 ىلث اها رحص ذدئواءثدإاةامملا ىف مد+يتادابالؤه نئاهوسوللا نبذ نينا ءنولداح

 وسل نم ملكه ىنعهناان دنع كلذ فلوقلا «باوصااورةعحوتأ لاق « ىضمامف امه)اكنيلولا

 اهلبقتاب )0 5 دنا يع نياذاملاو نيذنادللا مم ىف تاز تناك ناو هسا مو

 لاقىنالان خد ٠ص . كلذلاة نمرك ذ لب وأتلا لهن ءةعاجلاةكلذفانلتامود:و

 باصُأ اذا ل.” ارم اونب تناك هللاد علاق لاقل او نأ نعم داع نعةبعش نءىدعىأ نءا انث
 لاق ضارة ملا «ضرق هس ماسشلوبلاناصأ اذاو هناي ىلهبنذلا كلذةرا 0 اف ان هولا

 ما ءاملاهللا لعج مهأن 1 هريسخهللاك ان !امهللادبعلاةفاريخ ىلا د أرمي اىئبهللاكأ دقل لحر

 لمعت ن 0 ل درت داق دنا ادرك ذمهسغنأاو !طوأ ةثح افاولعفاذانيذلاو لاقوار وهط

 انك لاف مده د لاقبوقعت ٠

 تامذ.ت رف. فرصا نعمتلاسف لقسم ننهقلادبح ىلا ةةرصاتءاس لا تدان أن بسس نعءنوعن ا

 ل 1ىرأ املاق مئاهاعدف ىكبت ىشهو تذرصت :اقرانلااهلاهلام لّهعم نب ا!لاقفاهدلو تل: ةتداوالف

 ماهيع تعسف لافاعحر اروغغهللادح هللارف 2 0 لمع نبع ددحأالا

 لال 01 اح تبان لع نع نواعم ىثا لاه ةتادنبع .انث- لاق ىتثلا
 ةعسودمركو هوةعوملعهدابغهلناريخأ لافامحر اروذغهللادح هللارغغتس مه سفن لظن وأ اوس

وةغمتل ادع هللارف 22 ةسل مح هس مافن وأ اوس
 00_ ام>رار 

 1 ا

 تناك ولوام>زار وةغهتادح هللا رغغتسس متاريبكوأ ناك اريغسطامنذباذأ نفهنرغغموهتجر
 امئافامتاس «نمد) هل وقلي وأن ىفلوقلا ٌّه لابهلاو ضرالاو ت ايمسلا نم + ماظعأ هيؤفذ

 هيدذ وهم لمان دد تأب ع نهوهؤانت لح كلذ ى ىعب (ا كح ملهي ناكوهسغن ىلع ب اننسكفا

 الفلوب هللا قادر ثاس نم رول نا 4 ردو هرضوتنلا كلذلاب وح رتحامئاف

 هول ًأامءاراناريسجوتبا رقوةريشع مهل م :تاووكن 5 تا ءالو دن ت12 نيناااعلا اولداحت

 اوعفادنالفمهلثم مت مكن كمهمدس مهد اخوأ مهعمتعفاد ىتموك_نافاهمن وعملا قل اًةعمشلا ع نمو بنذلانم

 نولداحلاابب أ نواعفتاعاملاعهّاناكو ىئ_هن هنافا_مكحالعهتناناكو هلوقامأو اومداختالو منع
 مكلعاه مع وهوكريغلاعذأ و مكلاعفأ نمثل ذربغو مهنع كسلا دج مهسفنأ نوفا“ :< نيذلا نع

 لبق ةوههلد سرج ريب لل و كريد د و > امس مكح وهولوت اوه (ىكح 0 معجب ىز راح - مهماعو

 هلوذ لب وان فلوقلا ٌّق لسة يضم مف كذا: ةفايرك ددووىريب اس داةةنهتلو

 نموءؤانث ل> كلذب نعت (انيبماماواناتم لمحاد قفا رب هبمرب اس اوأ ةئياطخ بسكب نمو)

 ةثيطخلانالمتالا اوةئرطخلا نيد قرفاك اوت. صعملا نمل<الامو هواماوأ بنذلا ىهو ةئط لمعت

 لاقفام دس كلذإه زانت ل -لصغندمعلا نمالان 0 0 ودمعلاربغودمعلا لبق نمنوكتدق
 معاي 9 ربه دمعت ” ىدلاب ىبعباشي رب هيرب مهن :مدعىلعاماوأ اهله مد عرب ءىلعةثءط+ذتأن ن هو

 انيمماءاؤانات ملم ادقف هارا هلعوهيلاهفاضأ ماشي ربهدمعا : ىذلا هاو هئاط-ذ ن مى أامفصت

 نمف ةااا1دعودنم مع ىلعا». ,ظعام هرحو ىبعناهيظعاسمم ١ اوأب دكودب رفكلذ هاعغن لمح دقفلود و

 ّى ادع وهج عاجادعباي رب هلوشبهللا ىنع نمت لد : واّدلا له فلتاوهمنذو هتدصعم

 «ىربلاب لجورعهنلا ىف 1 ءمهضعب لا ةف لبق هناشانغصوىذلا ذ قريبآ نب اهان ؟ناكىذلا مالا نمعىربلا

 نيعسلا نبدي ز1لاةدوهلانمالحرىنعلبتورخ 1لاقوو# لهس نءددبل هللاّشد د نيإسملا نمالحر

 كفر



 ند امثدع ايدوهي لاق ادب رب هب مرت مث مريس نم ان ءءاذاانإ نءةمعش نعر دْدَغ غ5 لاق

 عز م ىععاش رب هنمز ل هدو هل ثم نمريس نب ا نعدلاخ نم ةبعش ض لاقرملا نب لدن اك لاق ىج* ا

 3 ءانك٠ 1 ولو مئالا نع ةدئاعهي هل ]وق ىفءاهلاق هيدام راما ري ريغام نالت اذه أ ىذلا مثالا

 اهئابدحا و ىنعمىلاةعحار ةاهتعتا ارابعل !تغلتحتا ناو لاععفالا نآلا رئاج ناك ةئيطخلاو منالار 5 نوم

 ةيصعملا نم أ اعى رىذلا اذ_هلم<عدقنذ هانعم نانا يممامتاو أن امم لج ادّقف هلوقامأ ولعف

 ىنعنانبيما ماوبذكلاوةب رغلا اوهوائاّ همك لذ نمهيدامرامءىرب ربه نم يلعب او الان ,رمدكرو
 ف رعن نأ ه«نعداماعف هفال ىلع همدق:و هب ر ىلع ءارحو د خس نعنيبس هنأ/ ئءنانيمار وزو

 امو كلواضي نأ مهنمةغئاط تمهل هتجر وك اعنا ل ذفالولو) هلوكلد وان ىلوقلا ٌّق هرعأ

 م مام ملعوةمك-حلاو اوبرا لاك .اعهللالربأ وذ ن مكنو رضا امومه سفن الا نواض

 لخفت هللا ناالولوه5 3 ودم 1ع هللا لضفالولو هوان لح هلودب ىعت (اههظعْك لعهللالضة تاكو

 ةعنادموءبفعلادحلان ت11 تك نانا دع رع أكل هناستوهقف وتب كي مدعف رجا كاع

 نوفاتح نيذلاءالودنم ىعب مير سم الوش ممم ةغئاط تمهل هلة مهقح نعق ملا لهآ
 ملسو هيلع هللا ىلص هيلع نتن سعأ مس اا كلذو قأاقن رطنع كوز لوقي, كولضي نأ مهسفنأ
 هنادع أ ىفهت رذععم وعن وةردعب تاما دأ جم سدسم وهماع عداا#ءى رهاب هد:ء الأ ممداهش و

 اذهرمأ وك 2 1نمب>اولا نع كواضن نايا اوههنيذلا ءالؤهلض  ًاموىلاعتو كرات هنلالاقف
 مهسغنأ مولالضا هجو ل.ق مهسفن أ مهاالضاعجو ناك امىل' اه لاق ناق مهسفن :االاهراحع ردوا

 اهفوبملا مدقت 7ناكدق هؤانث لح هللا نا كلذو هلس نم هيفا مزح الا هل 0 ام ريغ فام وهذخأ

 نواعتلاب مالا و ناودعلاو مالا ىلءاوفواعتي نان ء«ىسبملاي هقلدشىلا هلوسر ناس ) ىلءهياتك ىف ىقمدع"

 نكست الو هلوةب مهرمأ هنا فصو نيذلا نيت النا م ىف ىس نوف هنأ بحاولا نم ناك. قدا ىلع
 500 مسوءهيلعفللا لصدّنال |وس رولا همك اخ نمذودو ولط ن هك ةنواعم|_عصدخ نيزت اذلل

 مهسفنأ م عاالضا اوهكلذو هلنا لمد دس ريغىف مهنماذدنأو ولطط ع نمد وعم نود ممن وعم م( 2-ك

 نأ كلا اومهنيذلاءالو وه َّك رمد اموئ“ نمُّكن و ريت امووهسغنأ الا نولض.امولاقفهناهغصوىذلا

 كروم ىف لددسموْك2:مدنلا نالئش نمهنري ثعوهموق نم نئاملتااذد أ ىف قلنا نع كولو
 كيلعهنلالزنأو هلوقو مهاباومصضاغف مهره أو هرم ىفق لا نع كل الضاىفاوعس نمره كل نيمو
 لزنأ هناءمعن نم ُكلع هب لضغتامرئاس عمدجتاب كل ءهللا لضف نمولوة ةمكحلاو باتكلا

 عملي .اعلزنأ اوىبسعب يكرر ةللع :و«رىدهوئث لك ناسهنفىذلا آر | اوهوباتكلا كيلع

 هماكحلا وهو هيض اوه مارحو هلال نمد هرك ذالمح ناتكلا ىفناك ام يرد ا ما

 نم تال ذ لسة ناك وهاموناك امونيرخ "الاونيلوالاريخ نم م ملعت ن 0 : مام نامل ودل وو ةعوو ١

 ةعراسملاوهتعاطب ُكسَملاِب كيلا هناسحا نم كالوأام ىلع 0 كيقلخن مدا كملعهنلالضف ١
 هدب رط نعكلالضا لواحن هتلاختوهتمكحو هيتس ىف لالْز أ اعلمعلا مو زلوهتمحوءاضرولا |

 هلم سنع كلدصلراحوءوس لدارأ نم هلث اع كَ 25 كك او ىذلاوه هليا ناقهن د با#مو

 'لذقنب هنود نمدحأ الو نئادللا اذهسمأ ىف هاسس نعئالذت تآتمهوتلاةغئاطلا هأ افك اك ١
 هل سنع كوم لوط نهىوهثعبت أوه. :منوهمأن مئينىفهتغلا تنأ نا كدا ارآناءوس نم

 نمهيلع بح اولا هلهمريك 2 عطول مسوهيلعهللا ىلصا جت يسن هليا نم هميلت هن ”الاءزهو

 جزل مادا فررعمر أ ةدصيرسأ مالا مهاومت ىلا داخل هلوق لب وأنا قلوقلا ُِه نا

 ل ومسسصسمس ريخال هلوةبهؤانث لج تعي, (ام.لفعارحأ هون فو سف هللا تاضرهءاغت كلذ لعفي نمو ساذلا نيب ١

 ةدكو وم ةنسس قود ةالصق حل سا اذخأ )د 10 ءالغلا ض هب لاق لاح لك : و ءتالوذعلا ديكو ءةلفغلا نالرزلا دار مالا '
 اللا

 ورع ندمت ٠ مي دح نيريسؤت ايدو هيتاك لاق نكوىدم مذ كلذلاق نمش اورلاانر 5 دلدو

 صالارهاط نال بح او هنا حصالا و
 دنع حانجلا مف :رنالو بو>ولل

 ىفحانجلادو- ونعئنيرذعلا
 ناط رمشلا نكس 1تقولاكلذ ريس
 الو .نكمأن اسكت أحال لمحل
 فصلا فرط ىفالا خرا المحب
 قودحأ هنىذاتبالث دع ةهلجلاب و
 .ىنالز وحي ناكها ىلع ل اداذه
 ةالصب ايت مل_سوءهيلع هللا ىلص
 ارذاحامن روك, ةهحىلع فوملا
 كوك الفودعلا دمك نع لا

 ىلع اهمفةدراولا تاياورلا نم م
 هب 3 نااكو نارغلاصن فالخ

 لا نءرد+ل د و>وىلع 0

 نءرذحلاب وجو ىلءلد كلذك
 اذ و هن :وءنظملا راضملا عسبجم

 جالعلا ىلع مادقالاناك قب رطلا
 نعوعءاب ولان عزارتس>الاو ءاودلاب
 امحاولئاملارادللاتحت سولحلا
 ارداف دبعلا نكم ملول ةلزتعملا لاق
 عيج ىل-عو كلرتلاو لعغلا ىلع
 رذحلابمالل نك مرذ#هلا وجو

 بابسالار كش تالا اباوملاوةدئاق
 اههدسمىلا لكل اءاهتنا ىدنانكلل
 دعأ هّللانا هلوقب ةئمآلا متخاذهلو
 هنأ اولعبل ان.هماياذع نب رفاك.ال
 نوكرذمل ااذ_هىلع 0

 ناكون روهعم نيل اود راغكسلا

 ةالصلا متيضقاذاف هلوقامريخأ ا
 هالص متدضة اذا لوالا نالوق هءغف

 ىف نارك ذ ىلعاو,طاوذ فوملا
 نمعيلع مّن امثاف لاود>الا عسيج

 هللارك ذب رب دج برحلاو قوملا
 ىاثلاءيلا ا عالاو عود اراهظاو
 اواصىأ ةالصلارك ذاب دارملات ا
 ةغياسملاب متلاغتسشا لاحامابق
 بكل ىلع ني احادوعقو ةعراقملاو
 ون ىلعو ىرلابمكلاغتشا لاح

 17 م 8 و 1 1 يب

 لس ن الا مهللادعب هبفواولصةةالصا امايضق اذا دن حريص» ىتعملاتناوراحةالصلا ىتعع رك ذلانالوقلا اذه ىلعدر وآو ح ارواب نيزختم



 هال قرصقلا ناسامهد يمك ةقوبسمئن الانا لا ولأتةلا ماعلا (114) ةدشاواصف ةالصل اءاضق مد رأ اذاةدارملا
 يي تت تاب فول ةالصناس ىفاثل اورفاسملا
 دارب نأ لم متتنامط ااذاف هلوقف
 ةالصلا اوقاف نيهشم ترص اذا هب

 نأ ل ميو ةتبلارصقريغ نمتمان
 نوكس لصحو فوم: لازاذافدار
 متنك ىتاا ةالصلا اوقاف فلغلا

 نم ئبريغتر يسغ نما وفر عت
 ىلع تناك ةالصلا ناامنائه

 ةيوتكم ىأان وقوم انك نينمؤملا
 ز وحال تاقوابةدودمت :ةوقوم

 قفوآلاةد_ثفولواهءاوحاوخا

 هالصلا هيا ىف ىفاشأل لءلدهمقو

 ةسغياسملا لاح ىف نراملا ىلسع
 رضح اذا ةكرسملا ف ناراعضاللو
 روذعموه ةغين- ىلأ دعو اهتقو

 تافوأو نئمطب نأ ىلااهكرت ىف
 لدثس دقو ةروهشمْنسجللا ءالصلا

 وهفورغملاوفو رعموأةةدصب عأ "| نمالاا عجن ساما اى : و نمريثك ىف ريدخال مف اوك نمريثك 2

 نيني ايتملا نيد حالصالاوهو سازلا نين حالصأوأ ارينا وريلا لا عأ نمهيلا بدنوأ هيهثنا مام لك
 هلل !تذأامىل_هةملكلاا عام جاوغلالا هيفامىلااعحا ا « مسالا والاه 4 اع نيمدت#اوأ وأ

 همول فو فهلا تاض سم ءاغش كلذ لعب ع نمولاةف كلذ لعف ن مدعوا_عهؤانث لح ريبخأ من هي رم 1 2

 يع هللا تاض سف ءاخغترا ساما اند مصب وأسم الا ن٠فو رعموأ ةق دصد صحب ن هولو# اميظعارحأ 1

 اهبظع كلذ نم لعفا از هيطعل ف وسفل اوةءامظعارحاه يؤ ولف دوسذ ألذ هلعش هلئااض ر بلط

 مهاوحن نمريثكى ريخخال هو ىعمىفتس زها الفك لتعلاو اوس لن امس اظعهتلا ىج“ام غلبل حالو
 سن مى و ىفالام_هاودت نمري ريك ف ةريحخال كلذ ىتعمةرم هءلاىوكت ضعب لاف ةةدصب ص نمالا

 ىو ضعب لاقودخا هلذب لهنا لأ نم عضوملااذه لثمف مج اا وءاهلا ىلع رم فطع هناك ةقددد
 الا مهاوحت نمريثك ف هريخالشل وذ ىلعف ضفاتاامأ بصأ وضخ عض دوم 5 موك دو هقوكا|

 نمننوكياسؤان لح فاك نونا لاجرلا هلي واثلا اذهىلءىومغا |انوكتفةقدصر صأ نوف

 ابدأ نوكءفالعف ىوحنلا لعحت نأ لف هلانارغ ون مهذاو لاقاكومهعبار وهالاة ثالث ىوحن
 رعاشلالوةرئظن كلذ روكنق ى :وحنلا فالح نمنالاعطةنمءانثتسان وكي ذة. هنال

 اهنيبًاامانالا| ىراوأالا # دحأ ن مع رلابامو

 رعاشلال افك اعفرنوكب نأ لب وانلا اذه ىلع رم 5< دقو
 سعلاالاو ريفاعبلاالا « سنأامسلةدلبو

 ىوضلانوكتوئوخذلا ىلغدرلاب ضف عضوم فن ءلعحت نا كإذ ىف باوطلابلاوقالا هذهىلوأو
 ةرطل | 0 ادا 7 : نس اجلا 7 تاولصلا ىلءاوظفاح هلوةباهجلع

 00 او راسا رد خر ىيحانمملا عدت ىف ند يسرا نان لتوجالسلاو
 حالصاوأف و رعمؤأ ةقدصر سهأ نذالا سانا !نمد#تاب نيح انما نمريثك قريخالمالكل الب وأن

 هلني.ئامدعب نم لودرلا قةاشد نمو) هلو ليوان قفلوقلا و ريدا مفك .ئاوأن اف سانلا نيد
 نمؤ ةلوشن» هؤاذت ل> وعد (اريصمنءاسو مهح هادو ونام هلوننينمؤملا ليدسريغ عه مما , وىدهلا

 لاا نم هلةوادعلا ىلعهقراغمف هلاي داعم لو ةرلع هنا ىبضا د لوسرلا نما أس, نو لوسرلاقفاشد

 ىاو قالا ىلا ىداهم هللادنءنم هيءاحامتاوهنلال )وس رهنأ هلنيمت أامدسعب نمى عت ىرهلا هلنيمت م

 كاس و قيدصتلا لهأ قب رطريغاقي رط عت. ولوقي نينمؤم ا ليبسريغع بتي ومقتسم قف رط
 مهحا هن هرب ريغ ونيذموملا ل.يدسرب ريغ ةلو تر وهتلان ر 3 !نالهتباب ر ةكلا اوه كلذو مه هنمري ريغاحاهنم

 المل تاواصال ةرباغمن وكس نأ

 ىلع ةدئاز ىهفراركتلا مزاي
 ملاعب رآبحاولاناكووثالشلا

 سجن اهلقأ ذاق ىطسواهل دس>وب

 ىلع ةلادرخأ تاب 1ءىبع فوسو
 ةالصلا ذأ هلوك س+:!تاقوالا

 يل ومالا نانا عم ةنحاعتسا وهرصننس اامدرمصاث لعتت لوب ىلوتام ةلون مث 0 تا راهنلاف ارط
 مدن ىأنبانعىسءنعمصاعولا انث لاقورعنبدمح نص هعشنتالو أيش هللا ناذع نم 0 ا
 اريسصم هج تءاسو لوةياري_صمتءاسو مضوملا اذه هنداعا نعىغ اال يقىطمامفىلصلا|| <20 بايشلا نس ماع ىلاومشا | نس ىعمانسب دقوا هبهقرحت مهران ىلص هلعحو لوةد مه هل داو هلثمدهاكت نع ميد ىلأ نب | نع ىل.ذ بنار سج ناسنالل نا نوققحلا انث لافةغيذحوبأ انث لاق ىتاللانبا شع لطابلاةهل [نم لاق ىلونام ون هلوة ىف دهام نع 0 1 0
 نكسحتالو هلوذىفهنامهرك ذنمدلا نية ئاولا ىفةي "الا هذه تازتوهيلاراص نمهيل اريصناعضوم ' كلذ بي تآوهو فوقولا نسو

 نانوالاة دبع نم نيكرسشملاب قلو قريبالان,ةمعطوهو مهنم أن مب وتلا يأ املا دهص+خن ةئالل 0 0 م ا
 نأ ًارغغالهللا ثا هلوق لن وان ىفلوقلا ُ هنبدو ملسو لعهللا ىلص هللا لوسرلاةراغمادن ص ةكك ا 0 5 1
 ناهؤانث لح كلذب ىنعد (اد.عب الالض ل ضد قف كاب 0 نموءاشنن ١ كلذ نودامرغ ةغب وهن كرمشت 71 لا : امفرهاي و
 نوداف رغغل و هءمهرغكو مهكر شب ههاحم ٠ نهريغل الو هّلنأب هكرم :ىلعتامو لرشاذاةمعطلر هن اهلا 0 00 ا سو

 الولدمغط ناهؤانث لح كلذ. ىنع ءاشدن نأ بوفذلا ن مدخن كلرشلا نودامرغغد ولوقب ءاشن ع ل كلذ وع 0
 هى هنبا ىلا ناكو هتدصغمو هنن. ن ءفل سام ىلهنلاة شيم ىفن اكل هكرم: ىلع تامؤهللاب ,لرمشأ ها ىهف ةسماحلاةيئرملامأو كلهيو
 سررت نأ ىلا هرأ اوهراصخأ

 ف دادزب اهموح عولط ىلا هؤا ضدادزب لازمالرسشملا نماه اطلس رهطاذا سجشلااذكو نكي ناك ريصي و سمطنيو



 رضءلاتةولارخاو رولا بعضو طااومالا )ا هز نمة.فحتاناصةناهعف رهظم ماعلا طول نأ ىلا ئش هد ا.شاهغافترا

 رع ارغكوهتلاباكرسشةمرحت روك نأالا» مآ هندا ىلا امر مرتحسا نم لك مساع :ىةعلاو هباذعىف

 ءاواموتنملا لعن مرح دمفهكر *ىلع تاماذااماف كرش ىلعت اماذارانلا لهأ نم هنا هملع مت ني هناف

 طادسا 3 لاق لضغم نب دج ع لاقنيسحلا ندع انئص اعكلذف ىدشاالاقوراخ ل

 نمر ايكسللا بنتك نم ل اوعي ءاشن نأ كلدت ددام راسا وه 2 ارصد نأ ارعغن الهتبا نا فيتعلا نع

 كا رم“ هندامعفف هلل لعك نمو ىتعل هنافأ دعب الالض لض د ةفهنلا ل مشل نم وهل اوةامأو ني سملا

 فهلايدكا را هناءالد واديدشالا ور وادعي اباهذ لينسأ ادصق نعلاز وقلق ٍرط نعسشهذ

 دسعبلالالذل اوه لاذفهنئ.دجاهتموهللاةعاط لو وهن رط ثالسو تاطيشلا عاط د عفهندامع

 لد وأتلا له[ فلتحخا (اثاناالا هنودن توعدين ا) هلود لب وأن فلولا ُّق :نيمملا نارسدلاو

 انام اهلنا نها_ىسف ةانموىزعلاوتاللا الا هنود ن«نوعدب نا كلذ ىن_عممهضعب لاعف كلذ لب وانا ىف

 ئتدص كلذلات نمرك ذ ثانالاةيهنمتب نهابا نيكرشملاة يهاب
 اهلك ةانمو ىزعلاوت )الا لاقاثاناالا هنود نمت وعدنا هل ارق ىفثلل ام أن عنيصانرمخ أ لاف مشد

 الاهوكب كلام لأ نعزيص-نعزمشه انث لاقنوءنن ورع انث لاقثملا ئقدص ثنؤم

 ىدسلانعطاسا انت لاف لضغمنبدجأ انث لاقنيسللانبدمم مع تنؤمنوهلكلاق هنا

 نياانري_تألاتس اون نمد ىزعو ةانمو تالاثنام_هوملوقيانا الا هنودنمت وعدننا
 مهدئ انو فاس وى نعل رتاللا عمت يل 1لاهانانا الا هود نم توعدي نا هلو3 فدي زن الا لاق هو
 نم نوعدي نا كلذ ىنعمنورخ .لاقرفادزاناطشالا وعد 6اوارعوفتانودو ممهنو عدي انا

 ىنث لاقحلاصنيهللادبع انث لاقىنألا مع كلذلات نمرك ذ هننحورالاناومالا هنود

 1 ام.ملوقماناناالا هنود نمنوعديناهلو 5 س امعنم ا ن ءةاحلط ىلأ نب" لقغن م واعم

 الا ئ انا االا هنودنم توعد ناةداّتق نعدعسس انت لاهدي زب انك لا انئدع

 نمتؤعدب نان سلا نعاذلاضف نب كراممانث لاق جالا انث ناك ىتملا ٠ك هن ءفح ورالات مم

 نوءد. ناوىلاغت هللا لاف س 1 رخجوأةسرابة بشحن حورعبف سفل تيمئيش لكت انالاولاق اناياالا هنود

 اوناك نيكرشملاناكإذب ى-ء نورح كفو ماعنالان اذ 1نكتبلف هلوذ ىلا ادب نم ان طم تقالا

 لاقدي زب انريخأ لاق بلاط نأ نب ىبحي وسد كلذكات نمرك ذ هللاتانبةك-ئالملانانولوقن

 لاقوهنلاتان 7 مهنانو عزب كت الما لاقانان الا هنود نم نوعدين ا هلو ف 'لاصضلا نءربن ودانربخأ

 لاقنم هرك ذ كلذك كالذهننالزئف نانا مس مئانوأ وانووس الكانولا ادن ل |

 نسما يو او سبق نب حول نءنوره ني دن زب اذن : لاف عون, نايغس انك ص كلذ

 0 .00_ اثاناالا هبودنمتوعد نا هدا لزئاف ىثنأ | متونعسي مل -هنرعلا نم ىح لكدا ناك لاق

 لاقْىنا اريل اءاسرول ا تفيس نيد انث لاق سدةنءب وت انت لاق ميهاربا نب ملسم ان لاف

 عضوملااذسهىفئانالا نورخ رخ [لاقو «٠ هوكرك ذفس رعلا نم لكس نأكل وةب نننتحلا تعم
 5 ن أن انع ىسعنءمصاعوأ اذث لاقورعنبدمح ٠ مرح كلذلاهنمرك ذ نتانوالا
 ىلأ نب أع نعلمش 0 لافةغيذ-ولآ ام لاه ىئثملا م دع اناثوألاقاثانا هلوتىفد_هاع نع

 ى ناك لاق م#..؟نعةورعنب ماش نخدم اس اول 4 لاق تاءغس انئدص هلثمدها#<#ن نع

 نااهؤرقي ناك هناساءعنب |نع ىوررشعح وا م1 لاق وبان انوأ الا هنود نمن وعدي نا ة تاع ضاقمم

 نسسح ااه لمق ةموك«كمةزمهواولا بلق مان وانتو 3 -- هناك-ذ نث و عج ىععاذنت الا هنود نمت وعد

 كاذارعب ناك هنامهضعب نعرك ذوتتقو ىنعع تذ :ةألسرلااذاو ل .ةأكوهوحولا ىئعتهوحالاهزه

 ىتلاةءارسقلاو ارٌعراعلا عهست5 امن اهعمف-ُثانالا عودوا نك اةنأالا هنودنمنوعدننا
 قئلذك الو أعج ىتمعمجاناناالا هنود نمنوعدي نا رق ن موعأ ارةاهريغب ةءارقلا نسال

 رهظنم هإ ماش لك لطريصد نيح

 قريصي نأ ىلا: ل1 اتاناصةنلا

 ماهم 20 لطف يطا نامز

 اهران 1 قبب مبرغت نأ كاديزأ

 ىعحع مقغشلاو هوبرغملاو فاى

 هذهذ طقد> ول سهلا انأك ىج
 ودق التي دعرومأ س ىلا لاو تلا

 ءاشالا ميج قاامنواهةلاخالا هيلع
 اذهلفنا.:الانانسال ةعفاومو

 لابقالاو ةدابعالا_ خاف وأ تندعت
 داعم هدد لاعت قالادومعملا ىلع

 اونيممالو لا ةفداهجلا ىلع ثلا ىلا
 تاطىاوقعضتال مو هلا ءاغّساىف

 امبوهل ضرعتلاولاتقلايراغكلا
 تأ وشتم مهلقلعي

 لوص> نا ىنعملاو نوملان اوووك:

 مس و مكنت الرعد ولو مالا

 ىلسع نا ا ءاحر كلذ عم ءمكلو

 داعملات و 7-1 ممالممودداهحلا
 جاو لاتقلا ىلع ريفلابىل وأ مناف

 اذ ميدارب نأ لقي وبهم هيف
 رصنلا نم هّللام_هدعوام ءاحرلا
 دارب وأ نايدالارثاس ىلع ةبلغلاو
 رالقلا ماعلا لالا تود عت كنا
 نأ مد ىذلاري_هدلا عسيمشلا

 ا نودبعل م أو هنم حرب
 نعهرش الو ىح رب نهريسخالىئلأ

 ردب فاذاسه نأ ىورب و ىنثخي
 4 ١ ودق 8 مهم ناكى رغصلا

 ةاكر الإ ىكحاعلعميا ناكو

 : ايندوكشي دفوكسا حالص هب هقام

 مالك-لا «نمردغاام ىلا عجرم
 ناهسفونيقفانملا ث بد هوهو
 لازئاناهلك ةر وك ذا ماكحالا
 د.ح نأ. لوسرال سيلوىلاعتدلا
 هب و هموذ اض ور اءاط اهتمئش ع

 ىف .هلهاسملا عببال ارفاك-ل ار فكنا
 هغمداه+از وك ناك ناو هلرظنلا

 ترانا نب رغط ىنبدأ قريب نب ةمعط هللا راصنالا نمالجر نا نيرمسةملارثك أ لاق هلوسر ىلع لات هلزب أ اعمل 452 نأ .سحاولا لب



 !هفورادلا ىلا ىهتنا تحتار لا فكر نم ثني قرقدلا لعفل قيقدم  بارحف )1137(  ثامعتلا نب ةداتت كلاعب هلراج نم اعود ٌقرمم

 نم لج ردنعاهابج مث ققدلارث أ
 ني_عسلا ئيدب ّر لاقي دولا
 دجول مفةمعط دنعع ردات دعا

 اهذ ا امهّلاو مهل فا-وءدنع

 اوعبتاو هوك رثف ل ءنماهم هلامو
 لزْنمىلا ىسهتن اى تت ق.قدلارثا

 ىلااهعفدلاةفاهوزخاف ىدوبلا
 دوهنلا نما اقل نت اةمتفل
 ىلااني اوغلطتا رْمظ وس َتلاَعق
 سو هلعهزباىل_ص هللالوسر
 لداح نأ هولاسو كلذ ىفهوماكف
 لعغت تاك نااولافو ممحاص نع

 ُّىر و مذثذاو انمحاص كله

 هللا ىل_صدتلالوسر وهف ىدوهلا

 هاوهناكو لعغي نأ ل_بوهبلع
 بقاعب نآو مهعم لسو هيلع هلبا ىلص

 هذي عطقي نأ مهل.ةوىدوهلا

 كيلاانلزثأ انا ىلاعت هبا لزتاف
 هلوقىلا تاب الا قلاب ناولا
 الالض ل ضدّقف هنياي كرمش نمو
 ةمعط نا ىلع ل ملدّهي الا ىفوادنعب

 اويلطامل الاو نب ةفانماوناكهموقو

 ممسوهيلع هللا ىلص لوسرلا نم
 ةةرسلا ىاحخلاو لطايلا ةرمصن

 لاراب هلوق ىلعوتأ لاقىدوهعلاب
 ةيؤرنمةزمهلابالوقنم سيلدتلا
 رمصملاب ىرت التثداجلا حال ارصملا

 ىضاقاالاو بلقلا بورن مالو
 الاقي الاف سيلو لعام ةثالث

 رخ الاوفاكل ا امهدحأ نانثا

 نذاوهن قوذحمن ادئاعلا ريمضلا

 هللا كل عع هانعم داقتعالا ىنعب

 علا نال ةيؤرلالعلا لذ ىهسو
 بيررلا تاهج نعأرب#لا قبلا

 ةوقلاففةي ولا ىرجتاب راسن وكي
 ناوعياللوةب رعناكو روهظااو
 هنا نافهنلافارث امب تيضقكدجأ
 نطانم ىارلاوهبدنلالاتلذ لعل

5-6 

 آلا نع اعل ضعاف فاك و

 هسسسسس للسلة ةبة7ب7بب7بيبيبيبيببب-إزإبببببيياااا

 كلذلد راجت رك ذىئااتالب واتلا وأو كل ذك كلذةءارق ىلعّخ اعءاجالو نيلسللا ف -اصم

 1 ١ لرب هواوي رتا ب ا اب للا لا

1 7 3 1 7 1 1 0 7 
ٍِ 1 

 برعلاوكريشم ناك ىئلاةهل الا كلذ ىنعلات نءلب وان تةصوامةءارقلا نمأت دنع باوصلا ناك ذا
 اما اوثالذدمشأ امو ةانموهلثان وىزعلاوتاللاكءابم*الا نم ثانالانا موك وهللاز ودنما ودعت

 هريغنود ثدن انتلاب فرعامبرعلا مالك ىفثانالا ناعم مرهطالا نالت الا لب وتب ىلرأ كلذ الق
 لن واتفكلذك كلذتاك ذا وهسناعمن م ,رهشالا ىلا هلي وأن هسح وناثحا اولاهكلدك كلذ ناك ذاف

 منهج هإ]-اولولام هلزن نينمؤا !ليبسريغعسبتي وىدهلا هل نيءئامدعب نمل سرلا ق واشد نمو الا
 لءدسري-غنوعبش ولوسرلان وت اسد نيذلا نوعداملوةياناناال | هنو 5نمنوعدب نااريصمتءاسو

 اموىزعلاو تاللاكث انالاءاسمساب هومسامالا ىنسعب اناناالاهاوسومّنلادعب هللا تود نمايشنينمؤملا
 ناثوالا نمهللا تود نماو د .ءاماو دعو هللأب اوكرشأ ني ذلاءالؤهب سف هؤان' لح لوقي كلذ هنشأ

 ةهل 1 موعدي وأ أنا تو دعت مما ل دسلا لصق نعم ماهذو مهرغ ومهتلالذ ىف مماعة حدا دنالاو

 هةسساسؤم مهنم لع ىلعةدوبعل ار ءابشالا نم سيسعلل نوري مهفهسح أ ئث لك نمتانالاوابايرأو
 هلوةليوان فلوقلا و صالاوقلهناهديد وئث لكثإم 1ىذللةيدوبعلا صالخانمنوغنتعو
 ءالؤه نوءدياموادن صاناط.ثالا نوعدب ناو هلوقب هؤادُث ل- ىتعن (ادب صاناط.ثالا نوعدب نا او

 قهللا ىلع ادرقم ىنعي ادي مان اطيشالااهابا مس مئاعدب هلناتودنمتانالاناثوالا هذه ن وعدي نذلا

 نءعديعس انث .لاقدبزت انث لاقذاعمزب ريثب [ندص اكهنعدامئامثو هيض اسوق هفالحش
 هنباهنعل ) هلوذ لب وأن فلوقلا ف هللاىصاعم ىلع درك لاق ادي صاناطمشالان وعدي ناوةدانق

 ىنعموهدعب اوهاصق اوهازخ هللا هنعل هلوقي هؤانث لح ىنعن (اضورغماميضت كدابعنمنذاللافو
 ناكلذب ىنعب ند... عاللاقو ريخ لك نمهدعب اوهلث'هنعا دق ادب رم اناطيشالا وعدنا ومالكلا
 ٠ مدع اكمولع ا ضورغملاب ىعباضورغماسصت كدايغ نم الهزعلذاهب رللاقدب رملاناطيشلا
 لاقنافامولةملاق اضورغمابدصت كاصضلا نعرد وج نعنافس انث لاقمعاوبأ انث لاقىنثملا
 نعم +>ابادث اوغاب بيصنلا كلذ مهنمذذق: ليقاضور قم اييصث هلل ادابع ن مناطيشل ذكي فيكو لثاق
 نفق بطلا عسمتم نع مهل زب ىتح ةكءلاو لالضاا مها دنع رو هتعاط ىلا مهاب هثاعدو ليبسلادّصق
 ةبب ًالاءزهىف هانت لحرمخأ أمناو موسقملاةظحو مولعملاهبمصت نموهذ هلهني زامعبت اوه ءاعدباحأ
 دعب نملوسرلااو: اشنيذلا لعلاضورغماب مت كدابع نم نزال ه].ةنمناطرشلا نع هب ريح اع

 لو ومّؤُط مهمل عىدسص ن هنا اوضورغملاهنناهزعل ىذلا ناطمس ثلا بدصن نمم منا ىدهل | مهل ني.ثأم

 مهتئمالومهتلضالو) هلوقلء وان ىلوقلا و هتداعاانه رك-ة ىذم اهفةنعللا ىبسعمىلعانللد
 ىذاادي رملا اطيل الدق نءاريخت هوان لس> هلوقب ىنع ( ماعنالا ناذ 1نكةديلف ممم ألو
 ةع< نع لدايعسمهذئاىذلا ضورغملا يصنلا ن د_مصالو مماضالإ ودب الاوزهىف هةغص فصو

 نموه هوغنىف لعج اع مهنغي زاللوةي م مينمالو رغكتلا ىلا مالسالا نمولالضلا ىلا ىدهلا
 لو ماعنالان اذ 7 نك-ةدملف مهن مم الوكاد ةلرمشلاو ىتعاطىلا لدا .-ونو كلتعاط نع ىنامالا
 اومرح وهلاوكسني ىت>دادنالاو ناثوالا نم كري ةدامعب ىل كدابع نم ضورغملا بيصنلا نم"الو
 عضوملا اًذهىفوهو عطقلاكتيلاو لوغلاخ و ىنوعبت ف مهل هتع :.د ىذلاريغاوءرش: و هلاولل< و
 نوامعب وهل نويت س فو ريخل اىلا مهوعدب هنا ثمل كلذ.دا رأاغاوةريخم اما معيل 4 رحل انذأ عطق

 لاقى نبنسملا دع كلذلاق نمرك ذ ليواثلا لهأ لاقكلذف انافامو: و 4ةعاطاهج
 ةريعلا ىف كّتبلا لاق ماعنالا ناذ [نكترلف هلوق ىفةداتق نعرمعمانرمتأ لاق فاز رلادبعانرمخأ
 لاقلضفمنيدج؟ انث لاقنيسملا ندمت (نثدح مهتيغاوطلا اذ ؟نوك-ةبياوناك ةبث اسلاو

 اح ةسع
 امنولعصف هال ص هلازثادتاك امذاهتحالا ناو ضنلاو ىحولابالا مسي ناك مهنا ىلسع ةلالدتبي



 ىنري_> الاقي رحب |نعجباح ىتث لاقنيسحلا انث لاق مسالا اني دص ءريحأ ا

 ببسلاو رئاصأ اًةعدهكسيلبا مهل هعرمش نيدلاف ما ءنالا ناذ 1نكشملفةمر 2 نعةزب نأ نب مه» ءاقلا

 َ ا ا (تادل تخل ا 0 : وأن فيلو ٍِه

 را رابغ ل انث لاق نسا انث لاقرادب ندمت نكص كنلا
 لافراشي نبا انئرص هلبا قل نري. رقه م ٠ الو تلزن هب قلاقوءاصخالاو رك هنأ سان .تن ا نع

 لاهوءاصحخالا رك هنا سن نع سنن عب : رلا نعىزارلار ةءحوبأ انث لافدوادزءهتنادمع انث

 نعرفعج أ نع ىلأ ان لاف عكونبا | انياص هللاقاخ نري لف سمر الو تلزنهسءف

 هللا قا نريغبلف ممم الو هللالو3 ىى-<.ءاص_خالاوه لاق كلامزب سنأ نع سذأ نب عبب ىلا

 ءاص>ا لاق سامع نانعىل_-ر ىنث لاقفرطمنعل.ذذنا انث لاف عبي ونبا نص

 لاقت از رلاد. ءانرمحتأ لاق ىد تب نس تلعا (ىاذك لبا ولخ نوكيا مهن م ” الوأرو ملال

 ن نسما يي ءاصدخالا هني قا ريمغت نم لاق س نا نبعد رلانع ىزارلارشعحوي أ انربسخأ

 تشو نب روش حام هنأ لمش قريحنأ لاق نامل س نب رفح يلق قازرلاديعانريسسأ لاق يع

 لاف ماغلا ءاصخ نع نجلا لاسف حاملا اب تصافلاقءاصخلاالاق هللا قا نريخ.افةن الاهذهأ رق

 هرب نأ نبمساغلا نع عفان نب بهو ىمع اند لاقىأز ازرلاد معان مدا لات نسحلا نثص هب سيال

 نا ع مه ءامكلا اوهلاقفه:لاسفدهلباق اش نريغماف هلوقن عدم ركع لاس أن ادها ىف ص ؟ لاق

 م .ركعاهتع لس دهام ىل لاق لاق ةزب نأ ن .مساعلا نعدر ون "رام اديعن ءىلأ ىش لاق عيكو

 ريس هنا معدقلهللاو ةهنباهئعل هلامد هاد لاق ءاص+خالا لا ةفدتلا سف هللا قا ن ريغ لذ مسمى ١ الو

 سانلار طخولا هنلاةرطفىلاسعتو :لرابت هللا لوقرىلا عمم ملأ ةمر كعلاقذ هتلاسف هل سلاف مءاصمخالا

 لاق عبكو ونا انه هللادازخأ هلاملاةفد هاه ر دف هنلا نيدإلاقهلنا قالب د الاجماع

 ملسم ان لاق ىنثللا ٠مدع ءاصخالالاقهّننا قل نريغلفدم .ركعلاقلاقثءل نعصغح 5

 مسمن م " الو هلوق نعةمركع ل ئسلاق نار ولارطم ا” لاقىوتلانو ره انث لاك هاربا نما

 نءعنامش سنع ناع نبى انك لاف ع-.كونب (نمادع ءاصدالا اوهلاق هللا قل نعمل,

 ولأ نك لاقعبكو انث لاق ىلعتن ورع ا ءاصخالا لاق لاص ىف آن عدلاخ ىلأ نب ليععما

 قاحنريغءلذ مهم الو هلوةىف لوب كلام نب سن تعمس لاق سنآنب عب رلان ءىرارلارةعح

 ةداتق نءةلس ني داجس انث لاقىدهمنننجرلادبع انث لاقورع انصح ءاصخلاهنملاق هللا

 هل_ثيسايغنب نعراع يأ نب واسع ن ءةلس نبا (نثثدع لاق هل. سايعنب نعت هركعنجت
 لاقءاصحخالاهرك هنا ةمركع نعةداتق نءفأ ىنث لاقماشه نيذاعم انث لاهراشينبا نثص

 م هلبا نمد فدعا الو لذ عمن 1لاقوهنلاق واد نري. 0 " الو تازثهيقو

 سايعزنانع ىلع نعي واعم ىن لاقلاص ئهيادبع انث لاقىنألا 0 كِلْذ لاق نم

 الاقدج ًاوبأو نجرلا دبع انث لاقراشس ننا ايئثدع هللا ني دلاو هللا قادن نري اقوم مم الو هلوذ

 نا نص هللانيدلاق هللا قاد نريخ اف مهم سم ”الومهاربا نعم سم نب سق نع نايف سس انذ

 لاقس ركولأاس رص ءةمريهارنا ن ءلسم نب سدق ىنث لاق نايتسانل لاق ديس نب ىدحيانأ ”لاوراشا _

 نع ةراغم ع نعرب حان لاق دج نا اني دص هزثم مهاربا نع ملس من سبق ن عنا نع م.عنولا اند

 تريدخأ لاق درب لأ نب 'م.اقلانعىبعانث لاق فا هر لا ع سأل دص هل“ :همهارا

 لاق هارب انب لم ا لاق ىنثملا من ص هللا سدلاقهنناق وا نري اف لوقف ةمركعلوةبادهاحت

 ريس ا ا ا 0 0 2

 لات لاعت هاكواضي أ صنلا, ل غ ساق (137) لمعلا نا, > اود ,وغبتاف هلوقل كلذكة مالا لاستوكي نابص ذك وزدو هلع ١
 ةروصلا مح نا كنط ىلع بلغا تاريوك كوت كك يي 555كم

 هر وصلا مح ل_ئءاهنعتوكسملا

 هاشم سوس اهملاع ص دوصخملا

 فىئياكت ناملءافنيتروصلا نيب |
 كلذ بح وع لمعت نأ كا مح

 مهلالىأ نينئاعلل ن كال اونطل ١

 هز]ص ًاوامداذعا_ مصر شط ىف ىبدير

 وهونوكسل اومذلاب مصخلتا نم

 دحاو لك ناكوهذرطوئذالا ةمدأب

 ةلا نم ةسحان ىف نيمصخلاا نم

 قنينعاطلا ضغبلاقىوعدلاو

 الول ل بوم ملع هللا ىلصءابنالا ة مدع

 لح المص اع نأدارألوسرلا نا

 ى-غلادز واملالاو بذب ونالا

 و ةلعتتال هرم لون
 نع ءىبمملا ناناوخل اوراق 2

 ى-مملا نوكص ىضتقيال لا
 ىقثندلب 4:عى.هئمللا بكت ص
 اوسكلاامل ةمعط موتنا ةداورلا

 ند نأ مس وهيلع هللا ىلصدذم

 ئدوهلابةقرسلا قل وة معط نع

 رعأ دل علو ولا راتناو شوت
 ةرمصن ىلاهغبط لام هنالراشغتسالاب
 نك هرهاطا اىف ناك هنا سدس ةمعط

 تاثدس 31 اربالا ريك :نالا

 ةقرساودهش موغل !لعلوأ ندر ملا

 رهظ و ةمعط ةءارب و ىدوولا

 بحولام ل سو هيلع هنبأ ىلص لوءرأل

 ىلعءاض لاي مهف مهتداهش ىف حدقلا

 ىلعللاعت هليادعاطاو ىد وهمل ١

 رفغتساودارملا لعلوأ لالا نودصم
 مةمعط ن نع نولذب نذلاك ل اوال

 ّك نونا نيذلا ن _علداحتال اولاه

 لي راعومو ةمغط ىعد مهسغنأ

 انراس هنوكح اولع نم هموق
 هناخ أو هناخلا ب ةناملناك نادتدخالاو
 همست مركب هنالك سغن نا ىداعلاو

 هّنناناناّةعلاىلا اهلصون وتاوثلا
 سك 2 8 2م صم

 ةبسغلامملا ىلع نا انيلادرواماوتق «رممملا تن ىلا ىدووا اةيسسن ىف ماد ردلا فناةمعط نانو رمس#ملا لاقاسعت اانا وخناك نمي ال



 ةمسمل نمالاع هتان اضب و هبحيالهنا الن لداتالو طق نئاحلن م هاخالفةنامح (118) نا نم كوةمعط لوانتل مومعلاو

 مالا بوكروت:ايكلاف طارفالاب ١ ١ هديا ...........: ةفيتشللا هلهتظهةل طاطا كاافاقاتنت تاق كفا 3
 كقنودتراوةكمىلا بر ههنا ىووو

 طّقسف هإ_هأ قرمسل ةكعاطتاع
 كلت تناكن م و هلة عتهيلع طئاخلا

 تلاقو هلا فكس ياله سمأ ةمئا
 ةئرس ىلع لحر نمترثعاذا ءالقعاا

 هنارسعنعو تاوحخأ اهلنا معاق
 ىتينهمأن ءافحو راسي عطقب أ

 فعافاهقرس ةفقرسلو أ هذهلوقتو
 ذا وبالهنا ناتبذك لاّعِف هذع

 لءادتع الافوةرم لوأ ىف هدبع
 ملالاوتنا منا لملة ناك نمناىلع
 هللا ن 5 طذسلا ضرسعمف نكمل

 سانلا نم نو راتسسلا تن رو سنا

 الومدررض نءافو و مهم ءارح

 تو.س,ل ىأ هللا نمنوغذخس

 ءامصسالا مزالءافذتس الا نالءفم

 :. ٌؤرلاو ةردقلاولعلاب موعموهو
 ىمداعملا نعناسن ال ارحازاذه كو

 نم ىضوب الام نوربدي نوتسؤذا
 عردلاب عرب ناةمعطريب دتوهولوقلا
 فدل وهنود قرسستلدب زرادف
 ى ىنعموهوربب رّدلا ةرهستو هن ءارعد
 دنءلاكشا اهذف سلالوق سغنلا
 دنعامأو ىدغتلام اكلاي نيلئاَعلا

 ىاوعمجام-هلعلوأز اصف مهريغ
 ىميسف ركملا ةيغنك اويترو لمالا

 لولا كاذمهمللاك ىامت هبا
 دار#ملاوأ هللا هاضر الكذلا ثنبملا

 هيفا ىذا ايذاكلا فلحلال اوعلاب
 هيبنتللاهءالؤه متن اههترب نأ دعب

 هلوةورمو ا دتيماههوءالوأو متنأ ىف

 ملوالل ةكصوم لج مهنع ملاح
 كلاعدوحت متاحتنا ىنمسلل لاق

 تاليفناو جراسا متت ءارالوأ
 ةمعط نع نولذياواك نين وم مول
 ل واسم هاظلاىفممئالهم هوكو

 ةمعط ن ءرتمصاع مكن اوب :ااويه ىعملاو
 ١

 هللا قات نريغللف هلوؤىف ةمركعلوقدها4 ترك ذلاققارولارطم انث لاق ىوت!نوره انث

 الاف ىلع نب و رعوع بكون ان مع هنلانيدلاةهتلا قا نريغلف ممم الودبعلا ب ذك لاّقف

 نا انييص هنلانيدالافةمركعو د_ها < نعةزب لأ نيرسساقلان ءمم سسئبان عدد : واعمولأ م

 ئنيئص مهلا نيدلا كلذ أر قمت هللا نيد لاق د هاجت ن ءثبل ل اا 1: لاق ع كو

 0000 ةتادبععز ء مدن ىنأثبان ءىسن ع نع مداعوبأ ان الافق ىلع نيور ءوور عزب د

 مينا نبانعليش انث لاقتغيذ-وبآ اذث لاقىتألا نص هنانيدةرطغلالاقهتنا قا
 جا .ىنث لاقنيسحلا انث لاومداَعلا انش دص ندا رطغلا لاق هنا قا نريغبلف ده احن نع

 ندلاههثاقلخ تربيع. يذم م " الولوةب ارهادت عهس هناريثكن هللا دبع قرب أ جرحني لاقلاق

 نبدىّهنلا قاد نريغلف ممم“ الوهدام ن عدم س انت لافدي زي طك لافرش د ديبا

 نءرمعمأن ريس لاق فاز رلادسبانربخأ لاق يجنب نسملا ا ةداتقو نسما لوقىفهنلا

 نيليعمسا انث لاققسا انث لاقاملا ٠
 نام هللا نيد لاف هلا قا نريغ.لف هلوقىفةزب نأ نب مساقلا نعدوسالا نب نامع نع كلل دبع
 نيدفهنبا قا امأ لاةهنلا قا نريخ لذ من سم الوىدسلا نع طابسا اذ لامك ا لو

 تعمسلاف ناولس ندع انث لافذاعماب آت عمس لاعب رغلانينيسسلانع تئرط هللا

 اهملعسانلارطق تلا هاذ :رطف هنا لوتوه وهنلانيدلاقهننا قل نري-غيلف هلوق فلو كلاعذلا

 قلوقيدب زنباثعمس لاف بهون اني لاق سآ 'ول امئاع هللازدالوقي هتلاقاخنليدبتال
 سول اس هّنلانئدالاه هللا قلل: لي دست الأز رةوهنلا نمد لاق هللا قاح نريغيلف من ” الو هود

 ؟رقوهّنلانيدلاق هللا قادت نريغملف مهن ””الو هلوة ف لودي زنبا تعمسلات بهو نب !انريخأ لاق

 تاءقعس انث لاه ليه يدع مك لاق ىلعتي درع انثص هللا ندا اقتل قاخن لب دال

 نب ورع مث دع هللانيدلاق هللا قات نريغ لف ممن م الو مهاربا نع مسمن سدق انث لاق
 ىلا: رص لودر بتك لاقل اله نب ىسدعن هرب د> نب نأرع انث لاقذاعم انث لاقىلع

 نور 1 لاقو هللا نب دنا ب رةكفهنلا قا ختريغبلف مم الو هل و 5 نع هلأسل وح | ص نب كاملا

 انث لاه ىلعتي درع ئ رص كلذلانمرك ذ مش ولاب هللا قاد نري لف م م : الو تال ذ نعم

 نريغيلف مخ سه - الوهلوقىف نسا نع - سأول نع ءةلس ئداج انث لاقىدهمن نجرلادبع

 نع ا ا وع نلت ب وأ نبديز انث لاق عكونبإ انيدص رص مولا لاتهنلا قاد

 لاقمسثه ىنث لاقنيسحلا انث لاقرسما اهلا سنا ص مقولالاقهنا قل نريغلف نسحلا

 لإف مزا- نبدأ ا مولا لاق هللا قا نريغ.لف نسا نعوريغو ادم عن ساو اءربخأ
 اههحو ترش ةأرماىفلوةتامن سهلا لحر لاسلاق 6 رالف انث لاق معنولأ مث

 مهاربا نع شعالان ءةيواعمولأ انث لاقت ئاس اوبأ - هللاقاح ترب غهنياا خعلاهلاملاق

 راشب نيذمم شرعي هللاقلخ تاربغا!اتامموتملاو تاس ماو تاملغتملا نيا نعاهننا دبع لاف لاف

 هنلان علا هنئادبعنعتةمقلعن ءميهاربا نعروصنمنعتايغس انث لاق نجرلادبع .انث لاق
 انث لاقىبالانيا ا( مع هللاقا -تاريغملا نسل تا ةتملاون اصغتملاوتاعموتاوتارشاولا

 تالا هللا نعللاق هاد_ب,عنعتمتاءنءمهاربانعروص:مندةيعش انث لاقرغعجنب دم
 لافنملوةكلذل. وان ىفباوصلا,لاوذالاىلوأو هللا قات ا ريغملا لاق هم .بحأ ةيعش لاق تاقهملاو

 هلوقوهوهانغمكلذن ا ىلعىرخالات ب الاةهلالدإ كال ذو هللا نسد لاق هنا قادنريغ 1 ممم < الوواذعم

 كثاذةف لحد هانعمكالذناك اذاو 3 !نمدلا كل ذدنلا ناكر دين الاهلع سانلا ارطف ىئلاهللاةرطق ||.

 من دج هتبانندلاق هنناقاحنن ريغلق هلوقىفةداتو

 لع باذعنءابم ا<زاظفا-ال: كو وهماع نوكي نم مأ |هباذعب هنبامهذحأ اذا ةرخ ال - لإ قروهنع ممتن ا دبا ف هم و قو
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 نمكلذري ريسغوهرماو وهعنو نعي مام م مشوو» زاصدخو زوالامءاصحت نمنع للاى نام لك لعف

 ىج 3 هلئاىد اعم عم -.جيىلا اوعدب هنأ كشالناط.ثشلا نال هب هلام ام لك كلر < .3 لح دو ىضاعملا

 ىنعمالو«+ ل. د نههنلا قا امري غب هللادامع نم ضو رغملاهيدص:هصأ ىيعم كل ذفهتعاط عج نع

 ه«نعدليا ىممأم ضععب ريب .غمد مالاد عو هنأ ىلاهللا قا نريغلف م سه ويح م ور

 4 ريغنود مب نول و ءاصخلا ىلا كاذ ىنعمهحوىذلا ناك ذاف ضب تود هرم أ أم ضعب وأض«:نود

 ناطمشلا لسة نعا رام ا هل اود فناف ما س>الارب رابعت : هن ع هناهد_:عناكهانعمنال اذ لعفاعا

 ماعنالا اذ كمت 03 7نالدس.لا هذامريغ ىلع كلذ عمنا: نيام ما عنالا ن ذأ ع الو

 ماسحالا نمهنبا قارب ريسبغت صالا نعو هناهسنع ريك اىذمدق ةومأ سدس ًاوهىذلاهّثا قار ريسخل ع نم

 خم لهما ندوجرتب نأ برعلا م الك ىفيصغلا ناك ذاال مم هيه عربجلا ةداعالدوالفارسس
 هاسحول "وصايا نع ماعلاب ولمجلاب رمسغملا نعةج رثلا نود ماعلا نءصاخلاب و سلا مااكلا ا

 ليوان ىف لوقلا 0 ل.سلاه.لاددوامهريغىلاء بوت نمىلوأ أم الاك-ل! نم حصفالا ىلا هلابك

 مهدعدامو مهننع ووهدعب اند اندرمأن امسح رس د هذ هللا نود نمامل وناطش لاند نهد) هلود

 نيذلا نم صورغملا ناطب لا بدصن لأح نع هانت لح هللا نمريخ از هو (ار ورغالاناطمشلا

 هنأ ءصعمىف هعبطتف ناطشلا عملا د: نموهللا لوك وعن ىدولا وسو نيتتامتع ن نم هوس روهليا أوقاش

 كالهدةذلوت وعدا الم ءمانارم هد -رسس> لذ هلذا نودارعصت وه«بيهتلابل وددت“ هيلو وءصأ فالحو

 ارصن هلتالءال نال ثلا نالمك اله و همطع نع نيمن اذدمماسةء اجد واق اها هسغنت سف واك ذله

 الهثامحم ا هلاحامع | وهيل | «ةداح دنع لد لب 22 ا هفالتت قدا , |هةدضعم ىلعهبقاعا ذا هللا نم

 لح شكل ذب ىعب ار ورغالا ناط» ثلا مهدعب :أمو مهمذع دك ومهلعت هلوشب هؤانت لحهللاهفصو 1 ةيوقعأاب

 مهدارأ 00 ضورملا هبي هن مهنيذلا»هايلو أدي رملاناطشلا دعب هوان

 لاق مما ءرلصلاو مههوركملواسن م ىبعرغظل امهمذع ومنع عفادب ومنم مهعنع هملع مهل اريهطو

 الانا نود نماءلوهوزانيذلاهءاءلوأ ناطيشلاد عبامولوةيار ورغالاتاط.ثلا مهدعب ابو
 فمما نو.ساوناك ممتالارورغ مهدعوامهؤانث لجوهابا هندعلعحاءاوالطانالا دن | اردرغ

 ىلااو راصو قا صد >اذا ىت-ةل طاملاهءنامأو ةبذاك-لاهنادعنمةةةمقح ىلعاملو هانا مهذاختا

 نه ميلعىل ناك أم و مك:ةاحاف وك :دسعو 000 و12 :وهلنأ ناهللا اودعم_هللاقهلاةداخلا

 فاون رمصع متن أ امو كتر صعان امك سغن أ اومولو ومو" "الف ىمتبحتساف وكن وعدنا الا ناطاس
 , ومال وكل بلاهئال مهلا عأمهلنب زدقو ردس نيكرسش ملل لاقاكو لمت نم فوهتكرم اع ترغك

 هن نزع هلناباذعلوأ ور ريو الا د نباع .و قل |صوق>وناتئقلا نءارب الفك راح ىناو سانلا نم

 ب تراصفباقعلا ديد ثهّنلاو نا فاخأ نانو رئالامى رأ ىلا ك-ةمءىرب رب ىف لاقو هسقع ىلع صكسذ

 هددع م هءاماذا ىسءامت اهظلاهمسع عشب با رس ءلامهتجادنعمهأناهللاو دع هناذع

 تودعالو ها رام ثاوأ) هلو ولد : فلولا ُُه

 مهاوام هللانودنمابلو ناط.شلاا وذا نيذلا ءالو هم وأ هوت ثا (اهيعاهتع

 52 مه>نع نود_عاللود وعد اصمخاجعن ودحال نوه لان او ربص» :ىذلا مهريصم ىتعب م مهد

 ا

 هنا سدح هافوفهدنع هللادحوو ام ١ اع

 اصح ص. خم الااذه ن ءنالذ صاحهنملاش هاب لان ولدعب م سرا هلا مولاهملاهنلا مطهر ريص |

 مهمذ تنكذني رمد مل_وهيلع هللا ىل_سدهننالوسرانثعب لاق هنار عين اري :موهنعلدعاذااصودحو

 ىعملااب راقُمم صم طاوص.لاو «هضخ م .-اوصاق.مهضعبلافو 5 1 ا نيكحمدرش اا. أف

 راجالاا تع ن هاكر * تانج مهل دن ستاخلاصاااوأ عواونمآ نيذلاو) هلوك ل د وأن 2 لوقلا ٌّه

 اواعواونمآ نيذلاو هلو هوانث لد يوعب 00 قع نءواةحهللاذ ءوادنأ أاهمو نيدلاخ

 هس (ررح تارا و

 أ اوس لها ن مو لاقذةب وت وئلارك د لب ) 19) د.عولاق فدرأ ُ مب رقتلاو راكناللا ههالكو لوالا ىلَف وطعم ماهغتسالاادهوهّلا :

 دبع اكمرب غهيع وست أي ايدعت مادهبق

 مطب وأىد دوهمأ او اشم عط

 بذاكلا فللاك هيىزادع اع هسفغن

 معهأب ,ربغأ اىلائ دعت دام صخخاغاو

 يلا لا ر زتابلاطب انالعوسأا

 هايودوعن ىذلا فالك ريضاسءوس
 5 هن وكال رثكالا ف كلذ نام هلءاقىلإ

 لصوت النا سنالا نالالحاءاررض

 قالطاب لدتسيدقوةسغنىلاررضلا

 نع ةلو.قمةب وئلانأ ىلع لا

 التةوأ ارفك ناك تاوبونذلا عج
 تأ ىلسعلد :لاوماللا._صةوأ ادع

 مهدطعب نعو فاكراةغتسالا درت رد

 1 نوي د هول الرافغت_سالانا

 هللاد_عشب وتلا , هناركذا نمد.الف

 انهن ذك هلىأ ام-راروغغ

 ىعمال هنال<. ءاعمالك- !اةلالدا طيارلا

 ناكاذ' الاراغغتسالا ف باع خربلل

 اوس لمعي نمو لسبةو كلذ دارما
 ةسفن لظنوأ ٌكلرشلان ود تنذنم

 ىل ءةمعطا ثعب اذ هو كلرشلاب

 عمت همزلملة ب وتلاو راغغتسالا

 هموقلث عب وأهنم نوكي اعرلعلا
 بذلاو هن رسأ نم مسهجنم طرفا

 0 ةراد عبس كلا | 5 بساك ع د نموهنع

 ةرمؤم ةدوأ ةعقاموج لسع اع

 ىلاعت ىرابلا دوز كلذإو

 ىماعل اتنغرت :ر هنمدوصقملا وكلذدب

 ىذلا ىنذلا لاق“ اموراغغت الاف

 هر ريو هلاب ودوعيامتا هند ّ

 مخلاو ع هر مىفاف <ىلاالا كيلا

 د وثلالوءقن 7 انت الو رشللاو

 هتمكح ىطدَ اوكح اهلعهّنا ناك و

 هسنملعامسثا املا نعز رواد نأ

 امئاوأ ريس ةئطا 7-50 نمو

 رصاقلا بنذلا طخ لق 25 ا

 ىدعتملات:ذلاوهمتالا و هل عام ىلع

 ةثيطخلا ل قولتغلا لاول لاكرب رمغلاىلا

 ىأهيمرب ثدمعلا بلص ام متالاواطملئاوأدمعلابناك ءاوس لعق ىجذبالم 0204سما ب (ربرح نيار ب عع) 0 هلعنىش الا



 ءىريلا يربو ميث انالا بسكم هنإل

 الفني مالا نيد عماج وهف تهب
 لضخفالولو نيرادلا ف مذلا همم موس
 ٌكصخخام الووم تجر ول عهنبا

 ةحرلابو ةوينلاوهو لضغلاب هلا
 وأرغط ىبا سوم ةفئاط تمهل

 رغطوننةغئاطلاو ضانلا نم ءئاط

 م-حلاو قا اءاضقلا نع كلولض» نأ

 بيس ميسفن أ الا نوأضن امولرعلا

 ناودءلاو مثالا ىلعوب_منواعت

 نالزاتمااوروزلاب مهتداهشو

 ئدنم كننورمديامو مهلع هلاب و
 امولاخارهاظب تاعامنا كنال
 ىلع ماكحالابالاءايننالا ترمأ
 ةئوكعألا هثادابدعو وهورهاوطظلا

 نم لامقت الاف نوديربامث هل

 دءولادك أ ملطابلا فهعاشبإ
 بائكلاك لع هللالزنأو هلوغ
 سيلبشب ل مآ املهناىأ ةمكسحلاو
 قلب ف يكف قاحلا ىلاةعب رشلا

 عوتقولا ن عك مكعب التأ همك
 لوالا ىلءوتالالضااو تاعّشلا ىف
 نات لافبجوأ هنادارمان وكي
 ىلعع رششلا ماكحأ ءانبةمكسحلاو
 صالاءانب كريضد فيك-ف رهاظلا

 رابخأ نملعت نك: مام ل ءوميلع

 نأامهد>؟ناشعمهبف ئياوالا

 باكل اامىردن تنك ام لاق كنوك
 كاع هنن' لزنأ ىأ تاعالاالو

 فم اياب
 امه: اه ىلع كْعَف واوامه رارمسأ

 املاعكالذ لق تنك امنا د

 دارملان وكب نأ ىناثلا اهنمئش

 يولةلارئاذورومالا تاغ اهنم
 رابتأ نملعت نكن امل اعىأ
 .- نمكلاعي كلذكذ نياوالا

 ردقتام مهدياكم هو>وو نيفانملا

 هللا لذذ ناكومّممرارتجالا ىلع
 ةروطهالصلا لب واثلااليلفاهرسأب|.ندلا عانم دوا م ظعاسعم ثدح لعل !فرس يلع رهاط ل_ادهمف امهلدطع لع

 ا ا
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 انيبمامئاواناتهب لمحادقفاي رب سكت كلذب و أبنذلاىنعمىفةئيطىلانالينذلا . (170) . كلب وأ الاب وأ نيروك ذملادحاب
 111101071 15 ا 1 07 رو وب اا "تالا 110101 است كااطتط ع د طعس ت7 جن طب >7 +: ج5 لص د 2 ا ٠ - جت ا م ب >7 06 2 و2 جز تاتا هاا امال 5706 0019091912 :

 اوأ عوةوبنلاب لسو هيلعهّلاىلص هلوسرلوة.ئادحولاب اورق أو هلوسر و هنلااوةدصنيذااو تامحاصلا
 لوي رامالاا هتك نهىرك تانج مهل دنس «ملعاهضرف ىتلاهنلاٌضئارفاودأو لوقي تاحلاصلا
 نيتاسب ىبعي تانج تاك اضلا نماين دلا ىفاوا عاعءازسهئناىلااو راصاذاةمايقلا مون مهل دن فوس
 هتلادعو هلوقوامادادبأ اهةصوىئتلاتانخلاهزهفنيقا,لوةدب ادب ا هسف نم دل رامخالاا مك نمر
 ىهىلا ةبذاك_لاناطيشلا ةدعك الافداصاني ىنعباًعحامندلا ىف كلذ مهول هلا نمةدعى نعي اًمح
 اغاو هدع وفاعل اويذكلا هدم روك الل اورذكب الن غو دع نك و هئاملوأ نماه دعو نمر ورغ

صلاب هدعومو انث لح فصو
 نمق.ساهذهىف قل اوىد

قىذ|!ناطشلا ل وق نعهرم
 ا هلوتف هص

 لاق م ماعنالا ناذأ نك-تةيراف م مم الو مهنينمالو وهتاضالواضورغمامدصن كدامعنم نذختال لاقو
 تاحلاصلا اول عواونما نيذلادعب هننانك-اوار ورغالا ناطيشلا مهدعب امو مهمنع ووهدعب هوان لج

 ىذلاناطيثلادعوك الق هنما دعوادب ا اق نيدلاخرا مالا تكن نم ىرك ت انج مهلا. هنأ

 هقاه#تماهينتاهينمدعو لك لهأ ع رينو ني دعاولاو نيدعولا هام لح ف صوف هّتهص فدو

 او زوغيفءبتءاامباوأ معب وهتيصعمنعاورح رخل بطعلاوةك-اهلا نم مهصالحنو مه صم هفأم ىلع
 اهبآ ىدصأس ولوب ال.قهللا نم قدصأ نمو وات لح مها لاق هباوث نم هنانح قمه دعااع

 مك ر هيلمعا ىلع ؟د عوام لمعلا نوكرث# ف يكسفال.ةهنم قد صد الب البق هللا نم ساذلا
 دحأالهنأ نولعت متن ار هم أ نوغلاختو هينورغكستو ادب أ اهمف نيدااخرا مالا اهتدت نم ردت تانج

 هسيئامأو ةيذاكلاهنادعنمكدعب ام كاردال ءاسر ناط.ثلا هب ص ارا نولمعتوال.ةهنم ىقدصأ

 نأ نوكرتو هللانو دنمادلو هبوزذ”وةعش-الواهل ةثالر ورغ هنادعنا مئاعدق وةلطابلا

 فلولا هه دحاولوةلاول هلا ىنءمو ءايلوأ هاوفوكستف هذعك اهني وهب؟صاراعفونلا اوعمام#

 سيا هلوةباونعنيذلا ليوان! له تفلتخا (باتكلا لها ىنامأ الوكناماب سدا) هلو لب وان

 كلذلافنمرك ذ مال_الالهأ ه<ءناماب سل هلوقب ىنتءمهضعب لاق ف باتل له أ ىنامأ الو مكيناماب

 فو هرمدم م نع ىعضلا ىأ نءعروص:منعةيعش انث لاقرةعح نيدم انث لاق ىبثملا دج ازيخثص

 لاق مك:«لضف أن دن ءالؤهلاق دك نمىل_ذفأ نك ءالؤهلاّعف مالسالا ل هأو ىراصنل ارخاغت لاق

 انث لاق نجرلادبع انث لافراشبنبا انثمع ناكللا لهأ ىامأ الو كناماب سيل هللا لزناف
 لاق باكل اله ىام الو ك.ناماب سيل تاز نامل لاق فو رسم نع ىهعتلا لآ نعش مالا نع نايس
 نمؤموهو ىثنأو أرك ذنمتاملاصلا نمل معي نموت. الاهذهتازئفءار سمن أو نكن باتكلا لهأ
 هلوذف فو رسم نع ملسم نع سعالا نع هب داعمولأ ا الاقعبكونياوبئاسلا ولأ مس دح

 ىدهأ ن < نومل-1!لاقفباتسلا ل_هأو نوم سلا مح !لاق باكل له أ امأ الو ككناماب سبل
 حيف لاف باكل! لهأ ىنام الو وكن اما سيل هننا لزناف يسن مىد هنن باكل لهأ لاقو عكنم
 نيت, الاوخ ا ىلا نمؤهوهوىثن ا وأرك ذنمتاحلاصلا ن ملمع نموتي الاهذ هم نولسملا ماع
 او رفا باكل لهأو نيمللسملان ااا ارك دلافةداتق نعديعس انث لاقدنزب انث لاقزش اًنثرص

 هنئاب كوأ نك نوم. .لا لاقو كن هنلاب ىلوأ نكنو باكل بةانباكو كسبت لبق انين باكل لهأ لاقف
 لأ ىنامأ الو مكيناماب سيل هللا لزناف هلبةتناك ىتلابتكلا ىلع ىضةيانباكو نيسنلا تاس انين

 هلم عسبتاو نسةوهومللهو>و ملسأ ماني دن سحأ نمو هلو5 ىلاهي زا وسل هعب نم باتكسلا
 لاق نيل نيد (ناص نايدالا لهآ نموها اوان نم ىلع نيم سلا ةدح هنا لفأ مث فين مهاربا

 لمعي نمباتكللا لهأ ىنامأ الو كمناماب سيل ىدسلانعطابسأ اذث لاقلضفملا نيدجأ ان

 لفاذت دوك ريح ندغ نيا سمللد ةوهملاثل اقذ ىراصتلاود دوهملا نم سان ىتلا لاق هب 2 قبح

 ادوهناك نمالا فيلا لدي ناو مهاربا نيد ىبلء نو كن لقانسنو عك انك ليقانساكو كبد
0 



 حارا قلما ايل

 انوعبتت نأ مص دقو مسندعبانةنو كباتكد سعب م امكن وسما لاّعف كلذ لةىراصنلا تلافؤ :

 ناك نمالا ةفحلا لدن )و قدما وليعم#او مهاربأ نيد ءنكخ من مربخن هذ أاو 3-0

 لخفذم هيزعا اوس لحعن نمباتكلا لهأ قام الو وك ار سل كاف عيله يلح ماورداتني دىلغ

 اهم .:- مهأربا هلم عسب مندل رهو عورتا |نعاش ها نيل اع يلا دل

 نع تندص ؛لاعضلا تعمسلا# ناماس نم دي معابربخ الوش ذاعمأب 1تويسلاو جرغلانب نيس نع
 لاةةنايدالا لهأ امها هررع اوس لمعل ن ل !ىامأ الو ءنامأب سدل هلوةف لوب

 لاقو كلذ ن ماو لالا لهأ لاقو ءايدنالاري انينثواهريس-وناثك لوأاةباتك ةار ولا لهأ
 اناتكإ لمعت تاأان أ و نييدنلا متاحا دلت وباتك لك حسم انباتكو مالسالا نسدالا نيدال مالسالا لهأ

 || ريخ مث هبز<ًا وس لمعي نمباةكملا لهأ ىامأ الو وكي امأب س ل لاقف مب هتلا ىف جناتك : نءؤنو
 هلودىلا نسستوهو قله هجو أناني دنس ن مولا ة فلنا لغأ لظغذناددالالهأ نيب

 نب انع هسأ نع ىلأ ىثلاق ىمع ىبث لاق بأى ثلاقدع_-ند#ت م .صال.1 مهارا هّناذختاو
 ةار وتلا لهأ لاقف نادال لهأ م اكتاريه:الوىلاب ا: كسلا لهأ ىنامأ الو مكن ءامأب س ل 1 سا.ع

 لهأ لاقو كلذ لثم لرغالا له لاقف ءايبنالاريدتا: نو هم اتك لبق ز ا تتكللا لانم ريدتانساتك ||
 مكانكم ,نمون تاان سم اوت ماو نيسنلا تاخانيينو باتك لك خسسناذبات كمالسالاالا نيدالمال.سالا

 هنزع اوس لمعت نم بانك !!لهأ ىنامأ الو مكين ذاماب نسل لاقق تبدا ىحض اما كلها هنو

 افيدحم ارا لل غم او نسحت وهو كو د نسحسأ نمو لاف نامالا لهأ نيب ريخخو

 نارا د لح انث لاققصمنا ىنث لاق ىنثملا "مدح الءا مهارا هللا ذؤتاو

 ني ءالؤهلاقف لالا له ا وةاروتل ا لهأ نم سان س احلا حلاص نأ نغدلاىنأنب ليعمسا

 هيزج أوس لمعي نم باتكللا ل هأ نامأالو كب مئامأ رسل هللا لْز :اه لضف أن دن ءالؤهلاقو لضنأ

 نبا ينص نمؤموهو ىنأوأر 5 نتف ئاطاضلا نم لهعب ن مولاقف ناعالا لهأ هلئلاص+

 ل-هأول.الا لهأوةاروتلا لهآ 7 ساجلاق حلاص ىلأ نعىل عمان ءدماس ساونأ انث لاو عبكو

 تاخلاصل٠ نمل مغب نمو هللا لزتأف لضف أ ند ءالؤ هلاقو لضفأ ند ءالؤ ه لاةفاورخاغتفرو زلا

 لاف بلاط نأ نبى انا اريقن نوب الوقنملا نول كائاواف نم مؤموهو ناوأرك ذنم

 رخذالاق تا لال _هأ ىامأ الو ءاامان سا هلوقىف لاصضلان "عرب + وحانريخأ لاف دي زب ان

 ىمو«هلل ىلع ءايدنالا مرك أ أ انينثوهللا ىلعاهم 0 اوتتك- لا ريمخانباةك دوهملا تلاقفنا.دالا لهأ

 هويدا 1 ول .رلا اخ صنم ى دعك :راصذلات لاق وناندالا م 0 اان د وامك هبال .والمق هللاهماك

 مدقأ انني دبرعلارافكو سولاتااقونا.دالاريحا ذب دوهعبت الىمومهكردأولو ل<ءالاوذار وتلا

 نمهللال رت امرخ تاق رقلاو ءايبنالاديسسونيبدنلا امنانيبن د تول. لاقو اهريسمنو ناردالا

 منامأب ن نسيل لاف مهاب هئلارب ريذننامدالا ريخ مال ل اوباتك لك ىلعنيمًاوهودهنلا دنع نمسك )ا

 ياتكلا ل-هأ فامآالو ماما نيا هلوقب هللا ىنع لب نورخ 7 لاقو باتكتلا لهأ فامأالو

 تطل انث لافورعزنيدجت مرح كإلذلاقن م تائوالا ةدمع ن٠ هب كلرشلا لهأ

 009 را از داما سبل ةرتفدحا سنن خبل وا انث لاق
 ا لمش انك لافة غي ذو انث لاق ىنثملا

 زج اوس لمعت نءهللا لْزناف يذعت ناو ثعبن نا شن رق تلاقلاف مين اماب سيل د هاختن ع
 م .هل هلوق فدها<# نع ع من نأ نبا انث لاقةيلعئما انث لاقمهاربا نببوقعي

 دوسوملات تلاقو بذ_ءن ناو ثعبن نابرعلاتلاقلاقهب زج وس لمعي نم راتكلا له قامأ

 وب 1 020000 ,!الارانلا !خسع نلاولافو ىراصنوأ ةادوه ناك نمالا ذل !لدندي ناىراصنلاو

 هج ندعت ن ناو ثعبن نا تلاق

 بود ديعلا نوكمل ضْرا اوةهعلاورضخلاو )ا 7 ( رغسلاولائةلاةدشو نمالاو فودلا ف تضرفاذهاذدبعلا

 رك
 مهلاهتمدأ ىأ ةالصلا مهلتتاف
 ةالصلانااكةدامعك ملا ر "اانا
 نعى-هنت ةالصلان امو ةدامع
 نعوهابنت كنافركنملاوءاشعفلا
 مهتغثاط مَعتلفر كلا ءا غلا
 كعممهماوع نم ىأ مهنم صاو ل

 هلوسقك هللا م كنال هللا عمىأ

 ىنعباوذخ ًاماوانعمهّننان انزال
 نءمهحسأ موقلا ةيقب نم ةعْئاط

 ودعل اعفد تادايعلاو تاءاطلا
 اورصس اذاف ناط.-ُِبلاو سفنلا
 ل ل اتاماقماولزنو كلعم نم ىنعد
 مكئارونم مولا ءالؤهىأ اون وكلقأ
 مسنوظغ ةعبانملاو ماقملاوةهترملا ف

 ةب وابتدلارومالاب مسهل اةسشاب

 ناسنالاة: رورضلا مكاو
 كعماواصت مى رخآ ةغئاط تاتلو

 هد ,ولا قكعماولس مفتيصصا اف

 باداوه و مه ردا ودان و

 ناكرأ ىهو مخ لسأو ةقبرطلا
 ودع مهاورفكنيذلادوةعب رشلا

 ىذأ مناك نا اهتاغصوسنلا

 ايندلا لاغشأ ىبعب رطمن م

 رطعناسنالاخاوح تاب رورضو
 اوعضت نأ تافوالا ضعب يف دلع

 ةءاسفةعاس ناكرال ١ اودعاطل 578 |

 ق+لايلاهجوتلا نمكرذحاوذحنو
 باقلا ظفح ولا وحالاة قا صو

 نءرسلاوأدنو تا الاب
 ملستلاةب اعروهنلاربغ تاغتلالا

 داروسهالاو هتئالا ضع وتل و
 ىلاءاضاالاو نمدلا مط اعاومه نم

 مذ مدسعأ 20 وهنلا هد ةدالو

 سغنلازاغك نمن رعابسللا ئدص
 ْ مي ضةاذاف انيهماباذع ناطمّشسا او

 ىفهنيا اورك ذافتن وتكملاةالصلا

 تناك ةالمصلاو أ و ا د

 7 مدقت امم لع مف فهنا ال 01 3 ودحلا ىلا مدقلا نمابابى كلانضفانا هلوقبدبلا راشأ ديالا ىلا اةهومان و ةوماب تكن ينمؤملا ىلع كزالاف
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 , را تابع نابلس واءاصمنوك- - ”الثأب كد درت ) || 75١ أمواءلصم نكت مناك نذنملزألا ف

 ةلد_مدالاو لزالافكتال ه

 نمةلومقملا ةالصلا ىهو تن انسحاب

 ارق د_مبودبالاىلالزالا
 نمودبالاى لا لزالا م امم ةةنسم
 ءاغتبافاوت مالو لزالا ىلاذالا

 انك نا امو رشا نقلا

 تاضايرلاءانعيداههلا ف نوملاب

 بلط ىف نوملابم مناف تادابعلاو
 نو- روت وانك تاوهشلاوتاذألا

 فراوعلاوقيلزالا ضاماوعلاهقلا نم
 مهه نال او >ربالام ةيدبالا

 مكناماب س هادهاكت ع نع مي رح[ نع جا تك لاق نيسحلا' م لاه مسالا نئرص 1

 لاق بهوئاانري أ لاق سو : مب دج هنزل زعل رم فرتمالا تن بعلو نيف
 نبى حءاجلاف تب ةدالارخ 01 لا نمابدص' اونوأنيذلا ىلا رثملأ هلوق فلو ةددب زيا تعد 2:
 «تمريخ متن لاَعذ هبادحأ ًاودم مأرب ريد ندخف بد ؟باصأ م ذا ىبحاب هلاولانقف نيكرسشثملا ىلا بطحخأ
 لاق غاري سن هادحت نتا نعاي نمو اوةدلا با: .تصأ٠ نمابي هن اونو أ نيذلا ى ار أ !هلود كإَذذ

 وأرك ذنم تاخلاصلا نملمعب نمو غاب ىب-أرةف ناثكدلا لهأ ىنامأ الو مك.ناماب سيل نيكرشمال
 لافاريقن نولظب الو ةنملا نواح دب لل 'لوق هبات أو لو هيل عهنلا لص هللالوسر نمو هؤهوشو نأ
 تاملاصاااوأ_عواو:مآ نيذلاوأر و كن'لوأ دعب اد الم ماع 0 نأني:مؤملا هتلادعو و
 انث لاق ب ه ركولأ نئص نولمعداوناك ىذلا ن بح مهني زخاو مم "انيس رفعت

 فامأالوكن ئاماب نسبل ةوقفده' . نعةزب لأ نب مساقلان ا خب نعةسنعن عماكح

 هنىبع نورخ 1 لاقو بذعث ناو ثعبن ناس رقتلاقلاق هب زعأوس لمعت نمباتكلال-هأ
 تعمسلاهدسأ ىلأ نءىنأ انث لاقع_كونبا انندص هال نمرك ذ ةصاغراتكلا لهأ
 اوغااخ نيسح ىاتكسلا لهأ ىف تازئلاه هد ”الاناتكلا لدأ ىئامأ الو. :اما سل لوقب كاصذلا
 ىعهنأ ن«دها<لافام كلذف باوصلاي نيآب , وألا ىوأورةعجوتأ لاق * مسوهيلعهلباىلصىنلا
 اهفرك ذمهنامال رع نيالا نالباوصلاب دوأ كللذانلناعاو سس رقى يشم م«نامأي س ها هلوق

 هلوة ىف كلذو صو رغما ناطمشلا صن ىف امأ ارك دىرحا.غاو وكيت ةأماي سدل هلوق لمقى الا نمىبغم

 امه امأب سيل هل أود ىتعم ىادلم اه مهمنع ومهدعت هلود و ماعت الاناذ كملف لع ال اومهتدنمالو

 لوسرلا نءرث أ الو لب رثالارهاط نمهملع ةلالداله.ف لب وأن ءاعدا نمىل وأو ق> لذ هرك ذىرحدق

 صالا سلا ذاةد الا ىلا واتف كلذك كلذ ناك ذاو لد والا لهأ نم عام االو لو هيلع هّنلا لسه

 اهرو_عقزواحالةسنالا سغنلا

 هللا لارأاعةسناغلاة ب زاحا ةسندلا

 ىو امةطساوالب كلا حو أ ني>
 ىفريخال) ىربكلا هناي[ كارأو
 ةقدصب أ نمالا مهاوحت نمري:ك
 سانلا نيب حال صاوأ فورعموأ
 هللا تاض ص ءاغتنا كإذ لعب نمو

 نموام ظءارحأ ه.:ون فوسف

 ءوسب دار نم م ذاقنانم ناو دعمكلواهوم كن ع ىتلا هب زحو ناط» . شلاءاملو ًارمشعمأب مكدنامأب : 0 1 0 0 هلع 2 255 -_ ل رميح
 راخلااذسعن ل مهنعمل مقلب ارارتغااولاق نيذلا باثكسلا له لام الو هييراغلع اع ترعب ندمو ل.دسريسغ عبو ىدهل
 تءاسو مث ه> هلصنو ىلوثام هلو

 هب لرش تأ ر غغن الهلا ثا /

 نموءاشد ناكل ذ نودام رةخن و

 ادعبالالض ل ضد قف هللاب 3 مس

 هل عد از هكنم لماع لكك راعهتلا ناف ىراصنوأ اد هوهناكن مالا ةنخلا ل خدي ناوةد ودغمامانأ |الا

 تاحلاصلا نءلمعد نمواريصن الو املو هّلنا تود نم هلدحت الو هب هز[ ربغ نموأ ١ وسكنم لمعت نم

 هنأ اوُكلذ لب وان ىفانلفامة كك ىلع اًض ليام وة جل اول ديك ةلواف نمو ءوموظو ىن او ارك ذنم

 ريخلأ ووعال اوأدع وامتاطشلادع وفض ,وهللا نادهاعت لاه ب رعلأو كرشم مكن امأب س دل هل أوعب ىنع

 20 مهل دن_.تاحلاصا اول :و اونما ١ يذلاو هل اوقع ىد اصلاهرعودقدب كلذ عسبت مم هدعو لام

 ناطم 0 موبخ سمو عدوا لحر 5 ذدتواة-هتياد وادب اههف ندا رامنالااهتحت ن هىركت

 هليطع عسل نأ ه.ثاوهىذلاف مهاناهدع و رك ذاك مبسهمزع ووهدعا هل او ةب ىلامالا مه اباه ةدنع# ءاملو ٌ

 سل هلوق نا حص كإ ذك كإذناك ذاو ةةصلا نم هيمهاب اهن دسع ع.:ا ذل لثع فصل !نم مهأبا
 ءاملوأ ىنامأ نعهتلا نم ريسدنو هام اةيأالاهب زك اوس لمعت نم ب ناتكلا له ىامأالو مناماب ||

 ناوااناالا هيودن م ن روءذ نأ

 هتيادتعل ادد صساياطتشالا َن روع

 امدصن كلدامعن .٠ تثذفمنال لاهو

 منينمالو هنا ضالواشو و رسوم

 ماعنالان اذ 1نكسسلف مهم ١ الو

 نمهتلاءاملوأ لاسعأ رب ماصءيلاامو ءازاطاءوسن مهلا آيس عموهتامأ ةراسلاانو ناطسشا ١ ها نريغلف م

 ليوان فلي وأتاالهأ فلتخا (هيزعاوسلمع نء) هلوقلي واتفلوقلا ف مهتم الو رورخالا تاط.ثلا مهدعبادو مم6.نمالو , هاجر هل اوقب اهو مهينع نأ مهدعوي يا امهايا تاطشلاة ين نمنيشب رغلا فامأ نال 0 انيمانارسخ رس باتكلا لهأ فامأ الو ك.ناماب سبا هلوق ىف نيكرشملاىل باتكسلا لهتأ هؤانث لج مضامن اوءازلا نسح |[ 7 ترجم ا ' ذذفي
 اهنعنود<الومنوج مهاوامل وأ
 ول وعول 0 0

 متل ا

 لاقف 2 اريصنالوابلومتانودنمهلدحجالو هب زع وس لمعي نمباتكلا لهأ ينامأ الو كين اماي سيلالمق هبا نم فدص أ نمو

 وأن م مؤ نمةريبكوأ ةريغص بكت نمت الا ىنعماولاقو هنت ةصعم لك ءوسلاب ىنعموضعبلاعف كلذ

 لاهديزب اخ لاه ذ داعم نب رمشد 00 كلذلاف نمرك ذ اهم هللازاع هللاىىصاعمنم رفاك

 هب زرع وس لمعت ن هان ,. الاءذ هن ءبعكن ب يأ لأس عيب ولا نيداي زنا ة داق نع ديعسم ع



 ههجولسأ نك اني دن س>أ سواري: ) 7 نواظ الو ةذملا|نوكخدن كَ اواف نمو هوظو ىن ًاوأرك ذنمتاخلادلا نم اهشماما

 ردنغ انث لاق عيكونإ انئاص شدلتاودوعلاوة يك ا! ىرأام هقفأالا كار آتنك املا ف

 للاعتو كرايثهنالو ةبعك نب ىاللاقداب رز نب ع رلان ءةداتق ان لاف ئاودسدلا ماشهن ع

 ىرأاغءقنآ كلارالت:؟تاهتئاولاق انك اه اجو نا ان لكناكناهتاوهبزعأ اوس لمعت ند

 ماعلا انخص

 نءبو نع فاوصلا جان عدي زئبداجانثلاق برح نب ناموس انث لاق رورعمزب 1

 له أ أمأ الو كيناماب س ادب "الا هزه نعاهل اسأ كك ةشئاعىلع تاخد لاف باهملا لأ نعةيالق ىأ
 انثلافنيسملا انث لاق ا اني مهاين دلا ىف وكس دام لاذ تااقهن زو أ او -لمع ن هبا: ما

 هيىزع لاق هل زك اوس لمعت ن هل او5ىفل اوعي ادداحت عجم هنآد|أخ ريس لاق ّ رحنا نع جات

 لهأ نم ا ماوس لمهعن نم كلذ ىبعمنزورخ 1 لاقو هر ك_:املاق تابيصملا غلبت تاموتاقلاق .ندلا ف

 ةملس نب داج ع نءنورهنيدب زب ل لةعالوللا ئيئاص كلذلان مر هب رع ناك كلا

 راغكلا ن«لاقروغكم لالا ىزاع : لهو أر ق محرفاكلا لاف هب رع اوس لمعت نم نسما نع دمج نع

 قدسا انث لاقىبثملا 7

 هن زك ا وس لدعت نم لوس تاو هاو سخلاو عد بع نب سأول نع ىزاودالامامهونأ انث لاق

 ان لاقترملا ٠ 0 ةالداا لهأ كلذ ىنعنالرا كا كلذ نع روغكلا الا ىزاحت لهو

 ادبعهنلاىزامامهلاولاف هير حا وس لله عن نم هلو: فن سان ع لرامم ا لافزي زعلا دبع

 هللاوامأ لاف ىبسحلا,ا وذ أ نيذلاىَز رع واوا عامع اؤاسأ نيذلاى :رهل لاق هيذ#سع الازم هئلاو ريهتاب

 هه ,وتاذا بنذب نمؤملاءدبعو زاحالهننانا اهم :مهزاك لوم _هلاهر نك اوي وذم ول تناكدقل

 هب زعأ وس لمعت ن ههلوةفلو# مز نات يوملا بهو نب اانرمدخأ لاق سن و مدح هبونذ

 لاقع.كونبا امص نيكر رمشملا ىنعب كئلوأ دعب لوم تاي س مهتعر ةكن أن ينمو [اهنبادعو لاق

 نءاماف هنا اوههنبادارأ ع نإ تدلك لاو رودرا نم نيس سلس أ ع نع مصاعنعةب واعمولأ ا

 لاق بلاط ىلأ نيىدع ٌهرص نودعولاوناك ىذإ قد هلاد ءوةنوا لهأ نم هنافهتمار كهارأ

 ىراصنلاودووملا كلذب ىعب هي زعا اوس لك ن . لاعكلا» نعءرج وجانرعسخ أ لاقدنز ر ريتعلا

 عرالا ىدرتك أ | هنعهلنأ اوةعبامو بنذنالاةرثعالو سردالحر سيدال رع أود

 رده هلةمن سهلا هل.ج نع له 0 لاق عسب ؟وثلا انكرص

 ادذهفءوسلا ىنعمنورخآ لاقو | اري دن الواملو هنيا ثدد نم موه تودححالوب ,رعلاراغكو سومملاو

 نودنم هلد<الو هكرسش» زج هللاب لرمشي نمهي زا وسلمعب نم هلوق لب دان واولاق كرمششل اعضوما
 ةيواعم ىتث لاقحلاصثءهتادمع انم لاقىتثملا *”مدع ئاذلاقنمرك

 نم هلدخالو ءوسلاوهو هيزد كلرعشن نهلوقن هنز زا وس لمعت نم هلوذ سامع !نع ىلع نع

 ماكح انث لاقد. .بنبا سمع هيلع بوتنق هتوملبق بوي نأ ل اريصنالواياومّنلانود

 لرشتلا لاقي ردع اوس لامي نمريمخ نم دعس نعور عنب لالا نع سل قات 3 ةسدعنع

 نبى أ نعهانركذىذلا ل واتأاةد الالب واتباهانركذ ىتااتال واتلا د وأو رةعجولا لاق #

 ىلوأ كلذا:انامناو هلكز و> راكد نمومن ءاريبكو أ اريغصاو سل عنملك تاو هوةشئاعو بعك

 ايهموع ىلع ىهذدحأ مهتم ىنا# :ةس وأ صخ نأريغ نمءوس لماع لك هد الا مومعلتب الالي وات
 نافل_سوء.!ءهنلا لص لوسرلا نعري نمكلذبة تماقالواهصوضد لالالالا نكيرلذا

 ايسرعك دن هنعن وهام 0 ١ نم نا هللا لوق نم كلذ نسأ اولناق لاق

 ريق: ةلادعواناواهملعة ازاجلا كلر و 0 اك: هل وهب دعب مهنا قهري 0 دءودقامىلع

 اجلعايتدلا ف مهازاماذااماق قاةنلاو كرم و كرمت! لهأ أ حضفاكم هداغمىاياهال هنمتصضفلا لرب

 مهدع واعمهل ىفواماف هم هيلع ةازاهلا نوةكس مهلبنذال وهوفاو.لاهم مهتعاهر ذاكلل بل اصملاب

 ذا اريصنالواءلو هللا

 ىزا<تأزوع فنك رك

 مهلخدن_. تاحلاصلا اول عواونمآنذلاو هلوقب مهل ن ؟ذام م« هلزغأو تاميس عك ذعر رك

 مهاربا هلم عسبت أورو هو هلل

 هلب والاخ مهارا هنبازذا واعيش

 ناكو ضوألا فاموت اولا فام

 هنئؤ:تاارقلا(اط. ائذ لك.هللا

 ةيدتقو ف اشو ةزجوور عونا ءاملاب 6
 هلدذو هون نونلابن وقام لا لهسو

 ةقوءأ. لا مكب نول هذول لثم

 نمؤملا 0 كلذكوءادللا

 ريثكن باو بوةعبولهسسورهولأ
 نورخ الاداجوركوبأودب رو

 هذ هىودعنأمو ماهار راننكبلاب

 ىضوللاىو رئاذكو ماه ا
 ناوكحح ذئ !نءشف*الا نع

 امدظع ط ساناانيبفوتولا#
 أنثي نما ٠ اريسم 1 ماهل

 ءادتبال 3 امانا 7 ادعت ُط

 نال ان متل داو عمىننلا
 هلوةنالم تاهنعا هلءةصو هدعبأم

 اضورقمهنعاىلع فوطءمربغلاقو

 8 اعط هيا قلش فافعالالم
 نارسغللاغصو مهدع ريص اليك

 هااصر# هارورغ ط م

 ناكل ءاليق طاقح ط ادنأ

 اريقن ٠ اريصن فاسعللال هي
 قامو ه اللخ طاغنح ه
 مجريسغتلاهم اطيح ط ضرالا
 ثي>- نوجا ل اوناك امها راشأ

 لولا ن | ءىضوالام ن اودع

 ىخفلا اذكونينئ نيد : رسىولاو

 .كلذكوهنررا سك ًااوحت هنوعهن لاقي

 .ىونلانوكنتدقءارغلا لاق تدحاز
 ىفتازثناو ب ًالاواردسمو اسما
 اضعبىواسلا كلذ موق ضع .ةاحان»

 رخال هنادارملاو2 ماع ىنعملا ىفاهناالا

 توضوكح وسانلا هي ىحاشت اف

 لح ىفو سمن ءالاثر دحلا نمهمف
 تانورصتلا مم لعت ضم عود ونم

 نوكي نأراح رسلاىو_هفلاناك
 8 2 3 1 0 ل1 سس سس سس سس سس سس سسسسس

 لاهل ارقك مذ يلا عض هوماكو اريهناءارحت فة قدص» ص نمنكسلواذعمو ى :راراالا هل اوةكهبس- فال نمئكل اءانئنسا هناليصنل ١ عض هوم ىف نم



 ١ لوقيايرثكن مل دبرورج لاك سعرسأ نمىوجتالءانغمفاضلا فذ بابنماذه 10: - لسفجدي عربأو سيعلاالاو ريفا
 ىىآد زمايقالا مهماسقف راحشال

 ءانثتسالا وكب اذه ىلعوهمانق

 ىنعمب ىويعلا ناك تاوهسنج نم
 ىو مهذاو هلوةك ىو ىوذ
 ريثكن مارورعاضنأ هز ناك

 _ ||:ءاجف رود ال تاو ولك ى وحن نءوأ

 ميس يااا ذآ آذآ ]آذآ ]ذ]ذ]ذ] ذ ذا

 هيلعهللا ىلسمهللال اوسو ن ءرامخ الا ترهاظت كلذ ىفاذل ىذلا ود: و رامخالاا هتك ن ُءئى رع تائح

 نب هننادبعو ىلعزب رصنو عس ءكوت ن ايه سو بد : ركولا ان رده كلذ ةدراولارامالاركذ مل سوو

 فَ نع ةمرُكث رع سلق ند“ نع ند ان ع ةنيمعنب نامغسس و اولاقىناو 27

 كلذغلب نأ هللاءاشام عمت غاب نيلملا ىلع تتش هز ءاوس لمعت ن م 1

 ةراغك ملسملا هب هيباصد : املك ىئاوددسو اون راقلا ةفل_وءيلعهتلا ىلمهنلا لوسرملا كلذاوك

 ىدامرلاروصنم نب دج اودابز بأ نبهّنلادسبع تدع اهكاشس وسلاوأ اهمكني مكس لا ىج

 نعذفنك يد زد# انث لاق قرادلا ىس1انب كلملادمع انث لاقب ابد ني ديزي انت 59

 ١ هيددخاو : لهع ن ملك هللا لوسراب ركبولأ لافي زج وسل معي نمتارتا ل لاقر كين ع

 ا | دعس تحارب ومدص هنراغ وهفاذكواذك كمدرب س هل اركما  ابلاقف

 عس هنأ ر عش هليادبع ص لاه ر هاك ن عدي ا رز اعين تاهولا دبع

 دج نا انمرص ايذ :دلاىف هب رز اوس لمعت 8 مسودماع هلا 0 ين |!تعوملوقب ر 535 .انأ

 فيكدّنلا ىنايلاق هنأ قيدصلار 7 يأن ءريهز جأن بركب أن ع ع ىل.ع”«ان ع ماك نك لا

 فاما الو ءامأب س مل ل هد 1 م_سوهبلعهللا ىلصىئلالاقفتي الاهزهرعب حالصلا

 ا يع 00 00 0 اعافهيز 2 اوله عين 2 ا

 فااصر 0

 هللا ىل_د هلود ليلدبابلك محلا

 4 ءاعدكم دانا مالك م -وءيلع

 وأ فور عع ص أ نمناك امالا هلال

 ايالكتسا هّنناركذوأر كسشم نع ىس

 فارتعالا فل خدأ نوكءلو واقل

 اموتايستلاواطخلتا هذعب رو هب

 7 بكت تسلا هسيفدازهنأالا هور 0 حالسدلافيكر كرب لاق هب زك ا وس لمعي : اب قلعت نآامارب نم الذم تازنال لاق ركب نأ نعىنقثلاركب لأ نعمنط ؟لاقدلاىفأ نب لمعمسان 0 0 5
 نمناك نالوالاوةرضملا مفدي وأ

 صالاوهذ ةيناهسملاا تاريخا

 تاري_4نان مناك ناوةقدصلاب

 ةبرظنلاةوقلا ل ممكن ةءناسورلا
 فورعملاب صالاوهفةءلمعلاوأآ

 سا[نلانينحال_صالاوه ىناثلاو

 8 اود ىلءوإ خشم ةءاالانا ثنثق يه

 هزهو قالحخالا مزاكمو تاريخا

 ىف: _.ىرقةسم تناك تاوماوالا

 لوما اريح ىف عشت الا هنااا رهاظلا

 : روك المك ًااياهحاصلعاذاالا

 ريلابساننلا نو صال مز نسم
 نولوةت مك لغنأ نوستو

 هحو'ميلطاذاالا اونولعفغت الام

 ءاحعد اكإذ ل عش نمولافهذهلفهليا

 ركلاب |تاريهز وأ نب ركن د بأ نعدا لأني ليعم“ا انث لاق مشه انث لاقرمهارانببوقعب
 اذ لاه ى راما دنع نب دمت ندع هودغرك ذذ : حولصلا فيك سوميل ناس يتلا

 ل وب لاقل اف ىنةثلاريسهز ىلأ نب ركر ىنأ نع دلاخ لأ نب ليعمس نع ىنجلا ثا!أمولأ
 يال ا ::ثسل ضرع تسل اضي ؟لاقو هيانبزحمانل ع ءوس لك- ةلاقهنأالا هور كس فدل

 دااخ ل نبا نع يانل لاق عب ونا اند هينوزكتاموهلاقىل .لاقءاوذال ا كببصن سلا نزع

 ليلسي نمناتكلا لهأ ىامأ الو تاما س دل هب هيا“ هده تلو لا ققثلاربهر فأن بركن !نع

 تسلب صنت ت سا أر كبابأ اب لاق لل رع ىريخلالاو هللالوسراب رك وفأ لاق لاق هيزح ا وس
 نك لاقدعس ني بحب مذ لاف عبكو ونا أننا ص هينوز اسم اذه ءاواللا كلبدصت تسل آن زحت

 بئاسلاولأ انخمع كلذلثمر "ريع ءىنقثلاريهز أ نب ركولأ ىنث لافدلاخ أنا
 هذهدشًامهنالوسراب 15 : وب لاق لاق لسمنع شمالا ن د , راع موفأ انث الآ ع وثب نامعسو

 حدو انت لامع كونا 0 ده ءازحان هلا قتييصملا تاركمأب ا.لاقهب زك اوس لمغن نمت ؟ الإ

 قفلينج اهب + اىأ لع أ ىف تلقتلاقة شن اعنعةكملمىل نم أ نعزا ارنا م اعوبأ انث لاقةدامعتسا|

 ىزاعل نمؤملان الاف هب زكي اوس لمهن نمتاةفةدنآىأ ال سوهيلعدللا ىلصىنلا ىللا فهنا باتك

 500 لاَعفةيك:لارك ذناهرخ 1ناكف صنلا وضرمانهنءءامشأرك ذئايندلا ف هلأ وساب

 تساي فو سفهللا لوشن. سيل أتلقف يع الا ةماعلا مول بس اي دحأ سبل هنأ ةشن ”اعاب هإمعب ىز 00
 .٠ ع 5 - 17 11 ف ةهنبا تاض رم
 همك هناك ه عبصأ ىلع هدس لافو رد _ءراسكلا سقوف نم هنا ضرعلا دنع لاذ لاق ذارعش أي اشد 4 1 1000 1
 -., .٠ ٠ ها «. . 5 َِن . وام اهع

 ن ىلع نع ءةملس نيداج اني لاقي رحب نا_ىلس ل لاقفو عمل محد نا اهلا 7 هح 3 3 ع 2-0
 وبا ا و / ربعذ ضأن نمو دارملاوأ مالا عع

 سدلوهللا هن اههوفوأ سفن[ اماودبت تا ةلاوزه نعةشناعتل ًاسلاف ةممأ نعد رز ب هذ صالا نال . ايرحالا ظ

 ىلدهللالوسر معىب در اوس لمعت نمراةنلا لل اداكبت نعأ نم هو تيدارفلو ؟لاعفالا نم ا د لاي دلل يع ل اساناتلاف هن حا ونس لمعت :رمياتكلا لفل نامقأل 0 ١ 5 ل :
 ىاؤعص, ةعاضبلا ريكلاو ٠ نمهيسدد اعديعلاهلبا ةباثم لاذةشاعاب لاق فام ع ملس هيلع 2 .

 | همكسس» دج وينص ىلع لداممرمأنمهتارهطأ اع 4نيستدق ناك ةمعط نا حاملا لاق لوسرلا قة نمو لاق مئابلاع
5-2 



 مهلينسوندحخو !!نيدريغوهو نائوالا )ا 705) ةدامعن/ذ هج وع ”اوهمسقع لع دنواو قال كتار جط و لوترلاداعف ليي ةةالع

 ريكلانمرج جالاربتلا عب رخو هيف نم ونذن مج كرا توا هك ىفهدعتاولع زةفاهر عفيف هك

 نعةكلمىأنءا انث لاقزا ردنا ماعوب أ انربخأ لاق ميشه انث لاق مهاربا نبى وقعب و

 هدذهىهتلاّقف لاق: ثئاعانىهاملاقف تار هلافتنا ادشأ متع كادت الوضرا تلق كلام د

 امكن, ةبكناىت-نمؤملادبعلا سب ص: اموهلاةةلاقهي زا وسلم عب نمهنلالوسرابةن الا

 سل تلزنام لاق ءاطعن ءمصن عب رلانعتبلعبا اذث لاقمهاربانببوتعي مده
 لاقي الاوذه دشاامهللالوسراب ر 5 ,ول لاقي رع اود لمع ؛نمباتكسلا لهأ ىنامأ الو كن اماب
 نينسملا انث لاقمساقلا [ّمئادص كاذب لازذىذأ كبيص. كناونزكت كناو ضرك اركانأا

 ة«داقتءاجركبرن لاق تازنامللاقحاب هنأ بءاطع قريش لاقي رحنبانععاح ص لاق

 الو) هلو لد وأن قلوقلا ُّه اءندلا قتابيصملا ىهأ غال سوهيلعهتناىله هللا لوس رلاقفر مظلا

 هّلِإ !ىداعمنمأ وع لمع ىذلادعالو هؤانت ل-> كلذ ىعي (اريصن :الواملو هللا نودنم هلدح

 ةنوقعنمهيلزلب امهنع ىيهك ؟ وه سم ىلإ ا لوقا اوسوهللادع نم ىع هللاتودن ههيدرض ام فالشو

 هلودل : وأن فلو هلا ُّه هلك ملا وهللاةب وقعن ل لكل ارصانالو ئعبارتصتالوهللا

 ىعب (اريقن نواب الوتنجلا نواح ديك اواق نمو هوموظو ىن و 3 نمداحلاصلان هءلمعب ند وز

 مح وةنحلا ل داما مهلهننالوةن با كلا له ىنامأ الووكد ناماب ن سيل مهل لاق نيذلا هان ل> كلذ

 بنمو مود و مهئاناو ىدايعروك ذووكاناوروك 3 ٠للمعي نمةرح "الاف اهف

 6 1 ا 10 0 5 كيسي

 طامسا انت لاق لدن ربل 1 لاقنيسحلا ندمت 0 دع اكىلوس ا ممن 52
 الاناعالا لب ةيتاأ لاق نموموهو ىثن وأ 2 اصلا نم لمع نمو هلوةىدسلا نع

 ا ل هنافاريةن نواظت الو هلوقامأ اوتاس>الارالا مال_سالا لمعي ا داو حاصلا لمعلاب

 ع كف هَذا ىفةاونلا ارهط ف نوكست ىتلار ةنلارادقم مهلعباوث نتاحاصلا نولم عب نب نذإاءالؤه

 الم و مهلاسعأ ءازحنم مه سعت ال هنا هدايع هوان لد كلذ. ريحامعاو رثك اوثالذ نم ملظع ًاوهاع

 لق 5 د لد : وألا لهأ لاوريعتا | ىعمفانلةىذلاب ووهدعوأك كلذ مهيفو نكللواربثك الو

 توك, ىذلارعقنلالافاريقن تولي الور هات ع نعرود<+من 58 ثك لاق درج نا 6 22 كتالذ

 طسوىف ىذلاريقنلا لاق ةمطع ع نعهَرَم امك لاق ساعونأ ذك لاقراش نا ث ردت ةأو ل ارهطىف

 تاحلاصلا لمعت نمو لع و تاخلاصلا نم لمع نمو هلوة ف نملودهحواملث ءاقا (لاتن انوا

 0 موب م ا ١ سرا ١ اههدد ناهسواهاو تنال

 ناوضثار لا 0 نا 5 دىلاعت نول تاهو ”ةلاوهاوق

 لحم ؟نء مخ هلاوىلوأ هب ىل-ذغأ ناك دانينمو زا هدامعُل هنمالضقت هلع هلم>اولا ضعب قرمدق

 ةلواتب و فن1 ىنعع عضوملا اذهىئف ثا ثدأا ماس رعلا لهأ نم موق لوةيدقوىرح اهينامعالا

 ريسغن ىنعملاهاو-دنالزئاحريغ ىدنعنإ ذو نهوهوهو ىناوارك ذم نايلع اصلا لهسعب نمو

 وهوهتندهجو لسن م انبدنس-نمو) هلوةلءوان فلولا © فدخل اهانعمت روك ترتاح
 للا ارئاس ىلع لضغلاب هد ًاومالسالل هؤانث لج هللان مءاضقازهو 006 هاربا هل «عبتا اوسع

 هلله هجو لأ ن مالسس ىدشأ اواعد رطبوصأو سا: ااا هيآاشإ درس أن 3 لوح اهله ودرع

 هل ردنع ع نءهنءاحامف لسوهيلعدتلا ىلصاد + .ئاق دصمةعاطلاب هلد اةثاف هن + هدو ملستسا ع نءلوقت

 ىد عدا عيت 7-0 م.داربا 0 ؟خجنمب او هل)- ىلا ةوهمارح مركخهب رهن٠ صانع لءاعوهو ىنعي ْنسةعوهو

 77707770777 بس يبس ©

 موهللادك | ارشاوةمعط ةصعا لا ةودمك انال هب لزم كن تار ةغبال هللا نا هلوق عنابملادوحو نم يلحأ الورالاد.ع.الالض لضدةذدللاب ا معد ند

 املايلاو هلع ىولام هلون ىب-ءمو
 لكوتام لا ءاكنؤ هسغتل هزاتحعا |

 حوسنمازهةعأ الا ضعبلاقهءلع [| كل

 ديرملاق2ىفاهسالو فيسلاة د اب
 عسبطلاهب دارسملا نأ رسهاظلاو
 اهأبا همزلن متهحهلصنو نالذالاو
 ىلعاريص . بصتناواريصم تءاسو

 هنالتءاس قوبملاريذلا نمريبملا

 روك دملاىلاالنهذإىفامىلاد دوعب

 باتكىف ب !نع لئس فاشل انأىكح
 5 ارعندح عامجالان ا ىلع هلاد هنيأ

 ىلع فهو ىت-ةصةئاملث نآرقلا
 نأ لالدت ءالاهحوو ة.الاهزه
 هنالمارح نينمؤملا لم سريغ عايتا

 0 اا نت م اع
 ديعولا ترولوسرلاةةاشمنيدو

 نيمو ليدسري-غعابتاوامهملع

 نيئمؤملا لينسعابتا مدع همزلب

 وأنيدضلا ن نيد جلا ةلامك سال

 نيم 00 عاب املس م

 نوح 0 ١و لوسرلا

 ىلعو مو هيلعهللا ىلص ىلا ةمصع

 الاو هلاعنأو هلاوقايءادتةالابو>و

 رومالا ن-مضءب فةقاشملا حو

 فقل ةلكا اىفاهنعى .ممى هو

 جمعت نككالهنا ىل_عءةلالد تن الا

 ناللالدتسالاو رظنلاب الا نيدلا
 ىعمالذا لعالاللءادلل مساىدهلا
 ىلءدعؤلا بترهنكل لعلا نييتل
 5 وكيد لادا نيستدعبةغلاخلا

 ندلاةثىفاريتعم لل دلا نيست

 "و هرظتلا لع فوتوملا لوقو
 ةوين ةتكوهناذإ بحاولا دو-و

 قاوبااو ل_بوهيلعهللا ىلصىنلا

 ىلع ةداصا ارامخ أ هداقتعاىف نك

 الفل اداضأ 1 ىداصلا راما نا

 ةروسلافررك هلام ل مادو نعالاوك> |



 ا 20 7 00

 1 .اناناالا رن نود راع نوظ حا ناس ةوغبّملا هد راد ًامضقت ناك (190) ىل- ناك ا ماكرو ط ماو هثددوف '

 000 ا يي بسب تنساب ءامسايا_ موعناوناكواناثوأ ىأ
 تاللاوىْرعااوتاالاك تانالا

 لاقزعالاثدنان ىزعلاوهنلا ثدنان
 نرعلا ءامحأ نم جس نكي لن سحلا

 نأ هنوعس و هنودبعت مه مهاوالا
 الاةثثاع ةءارقهدي واو نالذ ىنب

 ىنعي اهينح هيوهاضوأو دعب نءهدنب هبرمأو نتحرلا ليطخ مهارباهيلعناك ىذلا نيدلا عبتاو كلذ

 ىلع لسلدلا اوه.نملا ئعمىفلمق ىماعذنيغلتلا فالّدخ اانسدقو هل سو هخا مىلءامةتسم

 اضدأ كلذ لاق نمو لب والا له لاق كلذ ىفانلة امون: ودتداعا نعىنغ ؟اعكلذ فل 0 نم عيدصنا
 اغلا كاصغلا نعربب وجائربخ لافدي ْز 97 انريخأ لاق بلاط أ أترى رص لاعذلا

 مهاربا هاذا او هلو ىلا نس<تو هو هلا ههحو سوما ةلاسح ا نم ريلاتن ند لك ىلع مالسالا

 مهار اللاذع او) هلود لد وان فلولا جا مشل زطاىهو مال سال ريت ل عهمق لقي نش دلوال1 +

 مضار اهلس أ ىلاولخلا ىنعمامو لثاق لاق نافاءلو مهاربا هنلاَذْح اوهام لج كلذد ىنعب ( الما
 نم ف رعت اهل ةتحلاوهللاىةيالولاوه. .ةضغبلاو نبا ةوادعلا مالا اهم ءاعمهاربان «كلذل ف 5

 هيهدارأاعدورغ هدا ار أذا هبل ف ىذااك ء وسد هلواح نم ىلع دن رمضذذ مهاربالهتبا ن هأم وهلا ىلاعم

 اهيئيكم و هله نعودا ارأذ ارتد مءالم لعن كوهجاحذا هلع تدع ىلعأ اواهنمهزةناف راذلابف ارحالا نم

 انثأالا سابعا ةءارقواناثوأ
 ناالا دس ودسأ لثمن و عج
 لوو هوحاك همه تل دياواولا

 نءرام الا نالاناومأ الادارملا

 1 : ثتانالا نعرا. الك ن وكب تاومالا
 0 رار ها سوا عال قدما نا ةونتوهدابع نممدعب ناماما هريس: وببحأ | ا بع 5 أ 0 8

 تطملا مهل الح ىلا و > هتمحأب أ اص هنا ا ل هلياوأ_عس 3 3 1 ع. 2
 لاهو ل صو لهأن ليل ىلا لترات بد لهأ باص أ هنا لحن مالملهنياها<«لبق *؟ شنالاتالو تذيع ةأرلا»

 ةزافعسم هإهأ ن هن مرةا]فهتحاح دن عابص» * ملذ هل 3 نم هلداله اعط رام ماى رمهم لأ ع ْن موهطعب

 ل ا اور أ معلا لمرلاذهن هىرئارغت ”الموالاعن لمرت اذ

 اوههفن هله] آماق ومأن هل اثم ىلاوا صال فا نقد لم رلان هور / ارغىفامل اودهذ كلذ لعغفن و 0 1

 نماولاه فاو ز زي :مىذلا ققدلان ءوهل اسف طةيتسافاو زيحو هئمأو: :تفاًعيقدا ود>ح وفرت ارغلا

 الطن كل دب هنا هءا_ى-ةاول اق هنن ىل_ءلح نموه معنل اعف لعن كلما دنع نمهيتئسىذلا ق دق دا

 كلذ. ىنعي. (اطبعْئثلكدهللاناكو ضرالافاموتاوم“لا ىفامهللو) هلوقلن وان فلولا 3
 نمالهتءعوهاضر ىلا ةءراسملاو هلذدادعلا «بصالخخاوهب رهتعاطل الاخ مههارا اذا اوهؤاْمُت لح

 للف نمض ضرالافاموتا اووسلا فام هلوعتلىلاوه#بلا بات م 1 ف مهتلدخىلا اوهدلا هنةحاح

 هتحاخالهسبلا مهاراتحا-كاذك- ةلوقيهملاهتحا نود: كلمة-احه.لا ىذلا كلام اواكبلم ريثكو
 اوعراسف كا ذكسف هتءعوهاضرملاهّنع راسملال لهدم اهذكل اواليادخ ملا هتحاس لجأ نمهْذْككيفهنلا

 نمهدامع لءاقوهام لك لاطمهللالزب واط < ئش لكد هللا تاكو ءاند ءلوأك نذالىتب<و ىاضرملا

 هلوق لد وأن فلولا ف 6 ةرذل اعشمهسنعب رعب الو ه«تنمئثهءلع قال كلذياملاعرم“ مو رباسدل

 نمنوتوت الماللاءاسنلا اني قساتك لاق كلعىلت امو نومفيك.تف ع , هلا لقءاسنلا ىف كنوتفتس دو)

 دارك [ساا د وءاسنلا ف كنوتغتسو هلوقب وانت :ل>ىعت (نه هوك تأ ن ودغر ”ونهل تك أم

 ةلالدا ن نأ رك ذنمءاستلارك ذب دك اق نوماع ونوهل ب>اولا وءاسنلا ص ىف وهتغت ناك دادحأ

 اوءاسألا ف ىعن نه 0 هللادجتار مهل لق نهمف كك ع : هللا قه: مدا ارا ىل مالكا ن مرهظ أم

 فلي وأتا|لهأ فاتدشاو نهل بتك امنسمنوت قتالثالااءاسناا فان ىفباتكلا ىفككلعىلت»
 ىلتئامو نهسذ كدت غي هللا لد ءاعىلتن امو هل اوةب ىعب مهضعب لام ف بانل دى ]1 ىف وك.لءىلتءامو هلو ليوان

 اثادص كلذلاق نمرك ذ هر وسلا هذهلوأ ىلا ضئار غلاناب اوهمهلعىلتن ىذلاوا التعب

 رب ثاددعسس ن :رعءاطعنع ءسدق ىلأ نب ورع نع حملا سنع ماكس دك لاهد.ج نيا

 نور وبال: ,لهاملا له اك لاقباتكلا ف < .لعىلتب امو نوف كمتشي هللا لق ءاسنل|ىفكلنوتغتسو
 امد نيم كبتغي هتلالقءاسنلا ف كنوتفتسولاقمالسالاناك الفأر | نوثرونالو ربكم يح دولوملا

 نيا (ندح نهاهتلابتك امن خوتؤتالكاللا ضئارغلافةر وسلا لوث ىباتكلا فكي اعولش

 ءاسسنلا ات :.ىفباتكلا فكل عىلتي اموة شاع نعءأ نع ةورعنب ماشهن ءىأ امك لاف عسكو

 تااهلعل ل-رلادنع نوكت ةعتملا فاذه تاق نه. عكست” نأ نو. غرتو نهل تك امنخونؤ'الفاللا

 ىلا نمت تيلاورك فا
 مسهمانصأ فن ووش اك لتو

 ناك مهضعب تال ءقوهللا تاند نب

 هك الملات ولو 1 وت ع

 تودعبامز وعل ناو هللا تاني

 ادي صاناطيالاما: مالا داب عب
 ةعاطلا ناك ةركثنامصعلا ىفاغلاب

 اهقرورثازتاذا ءادرمةرع# لاقت

 لاق ةبحل هلثبنت لىذلادرمالاو

 نم ةدحاو لك ىفناك تو رسفملا

 ةندسال ى ا ارتي تاط.ش نانوالا كإ”

 تاءح ةلزك_ملا تلاقو مهماكنب

 هنال هل ةدا.ع ناط.شأل مهتعاط

 اهتدابعىل-ع مهارغأ ىذااوه
 دارملا نا رهاظلاو هوعاطاه

 هنال سلب اوهانهه كاط_كلاب

 نذخن اللاقو هلل هنعل هلوةب ف صو

 : ان اطبشى آف وذحتمسقباو -وهو

 اذ_هنب 9 هانا هني ةذعل نمد اعماح

 نءرابخالاوهو عتدلا لوتتلا

 نأنكع و مسقلاب ارك ؤمذاخالا

 هب قف اام هْنناةفعلدارملا لاقي
 دووهدلا نع هرامكةسا ن٠نعللا

 تاعنالكأ نعللاتيبأء-هلوةك

 اضور
 نوكح# ةضد رفنهل تذرفدقو راذعالا عط اه هالت ضد رغلاهذمو عا ةلاضرغلا لصأو ىسف:لهتضرفامجاو اعوطغقماظد»



 ئورال كلذو نيعستوةغساو:ءامعستف لأ لكنم (100) نسا لاه نيعملا عوطقملا قو رئذنلاضرفولاملا نمتعطت نهل لك

 اهعيكش الواهلا ل اهلضعي واهعيكش نأ اهنع بغرينهربسغنءاهمىلو وهو هلامىفهتكي رمش توك
 نبءاطعنعربرح ان الافدج نباوع كونا انثص اهلامفدحأ هكرمشا تأ ةمهار كهريغ :

 هللا زنا مّ < ىت-ىنغلاو ءاسنلاة ماها ىف وز اور ولال اوناكححس ل افريمح نب دعس نغست اس 1

 ةروسلو ىف ءاسنلا ات قباتكلاىف 3 طعىل امو نوف 0 هللا لف ءاسنلا ىف كلن ودق ماسساو

 ىئاوفاك لاق ةمغش نع ءرذعح نع ثعشأ ن رح ام" لاق عسكونبا انئص ضنارغلا ن :.مءاسنلا

 محيتغي هللا لقءاسنلا ف كنوتقتسس وهلال زئانا توا ضعي را هنو عاني الو مايل نو ر ربالةكهاجلا
 ىريخأ لاق رحنبانع جالا قرم لاف نيسللا انث لاقمساقلا سنع ة.الاوخ : [ىلا نومذ

 م و نومف كمت هللا لق ءاسنلاق كن و ههدشسما و هل اوةىفلوق اوه رئامجس نث ل دعس عدت هلا راك نب هللادمع

 32 ” الا نهو مكس: هد نأ تود .خرن و نهل تن 7 امن عنوتؤنالفاللاءاسنلا كاتي قيباتكلا ىف كبلع لت

 ةروسقثد راوملاةب .1تارئاملا ةأرملا الو ريغصل!لجرلاثرب الغاب دق ىذلا للجرلاالا ثري الن اك لاق

 ىهىلاذأ ارماو+ق موشن الو لام ا ىف لمعت الىدلاريغ_كلاّثرب اولاوو سانلا ىلع إذ قشءاسنلا

 اوراظتنافءاعمسلا !نمثدح كلذ نمكا.أ اوحررف لاسملا فل معب ىذلا ل<رلا ثر داك نايف كلذك
 ل وهيلعهللا ىلص ىلا اول اسفاوأ ساولاق مث دي هنمام بحاول هنا اذهمت نمل اولافئدح كاءالهنااوأراساذ

 يان فور وسلا لوأ فبات ىف مكلدىلت ط ءامد نين مكتفي هللا لةءاسنلا فكنوّتغتسو هّلالزئاف

 اذاىل دال رابح نا ديعسلافن 0 7 كدت نأ ن رومشرب ءونوابتك امننوتو :ونوت الىدللاءاسنلا

 ' واهجيكست :؟لامولا جت اذن 51 :ملاذا واهم 7 1 ساواهسكن راهفبغ :رلامولاب جت اذ5 ًرملا تناك

 ءاسنلا فك نو: :ةنسو مهأربأ ن ِ - هريغم نعربر ح ان الاقعسيكونب اوديج نا ا 2 اهضكشي

 نوبغرتو نهل بتك امن وتو :الكاللاءاسنلا اا :فباتكلا ف ويلءىلني امو نيمفكتغي هللا لق

 ىت>مي وزنلا نماهوسحواهثارب_ماهوطع ملة عمدتعأيةب راجلا تناكااذااوناكلاق نهوعك-ذ: نأ
 نءةريغمانرمخأ لاق مسه انث لاق مهاربا نب بوق وععب رص اذهدتنال زئافاهونربق توك وع

 اهمتهتبلا هلثو ينم لسحر ككل نو شتي هللا لق ءاسنلا ف كنود مهبل و هلوذف مهاربا

 مهاهنفلافاهئريفتوع ىتحاهجور الواهجو رتب الفلاقلاماهلو هيف اهتعب غر ىذلا مالاوةمامدلا

 كلانا نعودعسلا نعل. 0 لا انك لاقع- هكون نايس 0 ص كلذ ن عملا

 نه دوصكسذل نأ تود "دنهل بتك امنهتونؤنال ف ذاللاءاسنلا اتي فباتكلا ف كاع ىلتب امو
 007 اهجوزتي ادحأ عدب ٍلواهجوزتي داما دو لرد ل اذا ارملا تناك لاق

 ءاسنلاىاتبىف هلوق ىفدهاحت نع عجن ىأ نءانعىسع انت لاق مدأع ولأ انث لاقورعزي دمت

 نولوةب اوناك ايشناببصل االوءاسنلا نوثر ونال: لهايلا له ناك لاق نهل بتك امن وتونالثاللا
 همي :لامىفل-رلا سهم ءلوأ سفانئملال ابجاواةحثاريما نهلهّنلا ضرغفاريخ نومي الونورغرال

 ةودن دهان ءعيبن أ نبانعلبشا اذ لاهةش : ذ-وبأ اند لاف ىلا تس ير نا

 كن اوتغتسيو شاع ننإن عه أنعمأ ىتث لاقىمع انث لاقىأ انث لاقدعسز يدم "مص
 ءاشنلا حأ فض رتفا ىتلا ضئ ارغلا نسعد باتكسلا ىف كملعىلت رامون سوفت تب هللا لقع ا.سالا ىف

 تغري لجرلارحفن روك ةمتيل اتناك لاق نه د ىعيكشت تأ دو بغرب و نه بتك ام نمنونوت الك اللا
 اسشَتا ريملا نم طعد 7 مهجاجاتامنا واه ريت و5 نأ ءاح راهلاماهعظعي الواهعماكب ءااهمك ك د نأ

 نعدنغس انث لاقديز ب انث لاقذاعمنم ريشي ايئص كلذ مهلهل نيبفةيلهاجلا ىف كلذ ناك 1

 لحرلا ن اكف نه ودع 5 نأن روع ربو 28 ىتح نيف كتفي هللا لةءاس لاف كنوتغتس وهل وةةدانق

 هسيقهتنال رباقاهلالا عسادت واه>وز و 70 َت اا ءبغ 2 تاكفلاماهل وةمامدا همة ئشنلاور عفن روك

 كوع ةداثق نع :رمعمانريخأ لاق قازرلا ديعانرمخ أ لاق بحي نب نسحلا انئدص توعوستأم

 (ييماخ - (يرجتا) < 6 )

 ىلهىنلا نعم :ردخلاد.عسىلأ نع

 ىلاعت هنيال وهب لاق ملسس وهيلعدللا

 كيدعسو كلل لوقف مدآ أ

 رانلا ثعب جرخأ لاق كليدبريملاو
 فلا لك نهلاقرانلا ثعب امولاك

 ثيدحلا نيعستو ةعسنوةئادعست

 ناطبشلارزحناوهولاؤسا:جهو

 نم هتاوط+خنوعبش نيذلا بهو
 رثك أ اوناك امل قاسغلاو راغكلا
 طفل مهلعقلطأ لفهّننابزح نم
 مسقلاالا لوانت,ال هنأ عمبيصنلا
 تواغتلا اذ هناباوملاولئالا
 اذااماآرمشلاعون نمل صحاملا

 نيقعجللة لغلاف مهلا رالملامض

 ناوقملا لهالت غن ااضاأو ةياصال

 او رثكناو مدعلاك مهريغو اوأذ
 "هلزيعملات ااه قحملا نءىعي مماضال و

 ال اودأ نم نيلصأ ىلع ةلالدهسف

 تود ناطيشا اوهلضملا نالوالا

 'ةرامعسل لالضالا تا ىف الاودهّنيا

 ناف لالشلاو رفكلا قادت نع
 كلذىلعردش, الى اغتالاب ناطشلا

 الف سلب مالك اذهذناب بيجو

 هذه ىف همالكت ا ىلع ةنوكي
 ىلا لب ءهراثفاددبر اطضمةلأسملا

 مسهاضال هلوةوهو ضخئاردقلا

 اضعلارج لال ى ةرخأو مهني وغال

 مهتدنمالو قش وغأاع برهلوغك
 رامالا لوط نمل طابلا ىنامالا

 لاوهالاماةاولام آلاغولب و
 ىلع مدقي داكي الفلاوحالا ماظتناو
 هرج لادا ردن ىلع لابقالاوةيوتلا

 هوس دش وأ: ةراغاكهيلذ ريصل بح

 ماعنالان اذ 1نكسييلف مهمل و

 مراصىأ كنتأبفيسو عطقلا كن لا

 عسيطقتلا كيشنتلاو

 هيدارملا نأ ىلع نب رسفماروهج و

 ةرثك-ال ددُم

 ءاجاذانطبأ ةسج تداراذا ةقانلان ذا نوقش اوناكرتاحلا ناذ ١ عطقانهه



 ل ولا ل ل ا او "ا
 0010 ا

 و 7 ا"

 .. نانوالاة دبع فاكس ا اعزالا ناذ ؟نودلعب اك مهني لاقوة ونس و ) اا“منث امعافتنالا» عسغنألعاومزح وارك د سماملاا

 000 لااا ا 222222222
 اهسكت يا اهصنغ ريفةمامداهمف ل-رلا رف نوكت ةوتبلاثناك لاق نسف ششي هللا لقءاسنلا ىف 1 1 4 0 3 0

 / ا ا اع ل 1 0 : قسدر

 نعطابسا انث لاقل ضغمزمدجلأ انث لاقنيسإ نيد« اًنضص اهلامفةبغراهسك بالو 7 اوبل مالل او نيب اغللراهةغبسم

 نكمل هللا وف ىأ رح 3

 تلخد املف نوكتبمل هإمأو

 لاواوتطةسةلقثلا نوناا
 ءاؤتكتساو نينكاسلا ءاّتلال

 ناذيالاو بسلا ءاغلاوةمذلاي

 لج اواهد_بامو اهلبقام مال
 ىفدلةمو ممم الو هلوةلريسغتلاك

 نريغلفم مم الو هلوق بارعالا

 اماريسغتلا نمدارملاو هنلاقلحخ

 لوالا نذ ىبسملا اماو ىونعملا
 نبدنعسسو نشا دخلو
 دهاو لاصضلاو نسحلاو زببح

 ريبغت هناىدسلاوةداتقو ىنلاو

 الالسح مارحلا ليدسش هنيا نيد

 دا دعم بالا لاطبأب وس كعلاب و

 سانلارطف ىبلا هّللاةراهف ىرطغلا
 نموةرامغلا ىلع داون دولوم لك اهاع

 نب اىو رامدارملانسحلا لاق ىاثلا
 هلع هللا ىل_ص ىنلا نءدوعسم

 ف رناولاو تاسمناولا هنلا نعل سو

 لصوت ةارملات اكلذو تاص(تملاو

 دبلا مشوامأ انرلاىلا لاعفالاهذهم

 اهملع رد 5 8 ربالاباهز رعب !نأ |وهف

 نا:سالا ديدحرشولاو لسا
 ةرتغو يحاك ارعشت ضتلاو

 م 1 ”رهشو سن أ لاقو

 ءاصخلا وشهنلا قاخريغت حلاصوب او و

 اكونوبعلاءقفوتاذ آلا

 الآ مهدحأ لبا تغلباذا ن ررغلا
 مئاهللا ءاصةواهلف ننعأو روعأ

 ىسىفام ؟وءازعلا:ماعدنع حابم

 ة 9 00

 مهكأسما وتايسصلااءارش هركب
 وعده مهمذةبغ : )!نال مهماددساو

 نزلا اوهديز الا وم حاصخميلا

 1هنال الاف لعخاداضب أقات اذه يلعو ينال رك ذلابش

 نأ نوبغرتو نهل بتك امن هنوتؤنال قاللاءانلا ناتي باتكلا ىفكبلعىلت هامو هلوقىد 9

 ةهمدثناك و٠ ايعوعت نبا هلىملسلا مثىراصنالاهنلادبعنب رباج تاكل اق طسقناب هلوة ىلا نهوعيكشت
 جو زلابهذب نأ سه راهعأ -::الواه اكن نعسغرب رتاج تاك الاماهس نعت رودقتناكو

 رباسل عف كلذ لثماضي أ ىراوح مهر وح ىف سان ناكو كلذ نع لسو هيلع هنلا ىلص ىنلالاسفاهلاسع
 لو : لسوعيلعهللا ىلصىنلا لعفهابعةصبق تناك اذاةن راخخلا ثرثأ أل سوهيلعملل ىلسىنلالأس
 اوفو نهمف 0 هللالةءاسنلا ف كنوتفتس كلذ عمنو رخ 1لاقووع اذه نوف هّنلالزئاف :

 00 لاىف مكتغي هللا لقكنوتغتس هلوق ا ف داتكلاىف ءلت

 ََن ءملس نب مالس 4 لاقزيْرعلا دبع مي لاق تر مث رج كالا نمرك د رود

 هللالزتااوادح ىتحناداولا نوثر 0 لاقريمح نب ددعس نعت ئاسلا نب ءاطع
 دلو هل سل تال هورما ناب اينما رنفلاقاعلع همت اك هللا نا هل اوةّلاءاسنلاكلنوتفتس و

 قى اف ونومذ تف هللا لقءاسنل افكنوتفتس و كلذ ىبسعملب تورخ 7لاق وو#اهاك هن لا

 ؟كلباطاماو 1 ةاهعاتملا ىفإ اواطسقن الأ مان ناو هلوق كاذوةر وسلاهذهلوأ ىف ىبعبباتكلا

 نعدب زب نب سنول ىنربخأ لاف يهون اانرمخ أ لاق سنول ندع كلذ لاق نمرك ذ ءاسنلا نم
 تاوهّنلالود نع لسوميلعهمل ىلس ىنلا جوزة شئاعلأس هناري ولان 'ةورع قري لاق باهشنءا

 رخ ف نوكن ةمتسلا ىهىتشأ نيا, تلاقءاسنلا نم كل باطاماو عكس: :افىئاتيلاىفاوط الآ متذحن
 اهفادصفف طسقب نأ ريسغباهحو رعي نأ اهعل ودب ريفاهلاج واهلامهيعبف هلام هكراشت اهمل و

 نم نننس ىلع نهماو غلب و نهلاوطسق, نأالا ند 0 ريغابيطعي امل ماهطعبق
 سانلان ا ْمةثئاع تااقةورعلاتنهاوسءاسنلا نممهلباطاماوعك- ا ادا
 ا كنوةعتس وهشالزاةنمنتبك ؟الا هذ_هدعب لسوهبلعهللا ىلصهتلالوسراوتغتسا 4

 نأ نودغرتو نهل ر تكس امن خوفو: :الئاللاءا سلا ىناتن ىفباتكلاف ماع ىلتءامو نيف كتي

 ١ 1 ىااللوالاة د .الاباتكلا فوت هناهتلار" ذىذلاوتلاف ندوعك-ذت

 ثبللا ىتث لافحلاصونأ انث لاق ىنسملا "شع ءاسنلان ٠ 1 كنا عاتملا ىف
 اهانرك ةقلاقت *!!لاوقالاو ذه ىلعفدإثمةشتاعن ءةورغنعباهسش نب |نع سنو ( َىث لاه

 نوف مكتغي هلوق فى للا ثونلاوءاهلا ىلع فطعلا ىنعي ضفخ عضومىف مكلع للتي امو هلوةىفىئلاام
 لاقو#ناتك لا له اتركم ةلاىف سانل هيأ مكستغي هللا لققي الالب وان اوه-وم من اكف

 ص نم ءايسشأ نعدولاس هناعص نم موق ف لو ه.لعهتلا ىلسهناالوسرىلعان الاهل هتلزن نوزخ" 1

 ةلكسسملا اوكرثامفوهنعاولاساسمف هنيا مهاتفافا نواعب اوناكر خأ ءاشأ ند دل ملا اوك وءاسنلا

 ىلعالادسبع انت نايفسلافعبكو ن'نامغسو ىذا ندم (:ءرغ كلذل اق نمزك 5 هع

 ىكنوتةفتس وتب الاهذهىفى سوم يآ ندمت نعدواد ان: لاقىلءالادبع ىنث ىنثلانءالاقو

 هللالزتاقهنولعشياوناك ْئمنعاوتكسو ءاسنلا فلسوءبلعدّنلا ىلصدنلا ىن اوتغَت#سالاقءاستلا
 لاق«سنعاولاست ملاهف 0 وراتكس ! وكعب : امو نومف مكستغي هللا لقءاسنلا ف كنوتشتس و
 ما هللا لد تلزنف قغنتف اهلاماهملا نرعفديالو ةسمامداهبناك اذاةعّتبلا نودو زر الاوفاك
 نأنومغر د نول نتكضام نس منول وا لئلا ءاستلا ىتاتن فبات :علا ىف كاع لتي اموءاسنلا

 اهف مهاتف أ ئرغاصالا نوثرونالو رباك الانوئرول اوناك لاق نا داولا نمنيةعذتبلاولاقنهوعخ ل 0
 اكصام ناك نا ا يداك ءاوأ از وشن اهلعب نمتفامة أ صاناو لاقفهنع اوتكس

 سلو هللاتا مهضعب نع جاجزلا كح ورك. دلاب ىثنالا همشن



 ثوعشتل سائل ن , رض رمشلاو سوا قاحشو (109)  'بئاوتسلاو رئاكلاك مه غن ل عاهومرش ا هوبكريل ماعئالا قل لاعت
 نوياطسشالا نقلوا يطاق قط طوع هل 26-٠٠ طرق وا وقد كالا هدم شد دل هش اكسب طم اح ..-: شتا يدلل وقل 00 صح اصعد سندس دعس...

 ديلا قايتاو ري ف اههون كلامج 2
 قاحخاو ريسغف امهودبعقامب | ذا باتكلافانرلءىلتي ىذلالوقلا اذهىلعفرغعحوب أ لاق ىن'لا نبالثي دولا ظفلو ربح ملصلاو

 تاطسشلا دافنالطملاو ناصقنلاو نمن سهل هلناس رتك امن منوف رونالاوناك ىذلل اءاستاا ىانّت ٠ قه عا اوحاف موةلالاس ىذلاو 00 ليي ا نأ ما ناو ميل لت ياموميتغيهنلالقهؤانث لمتنا لاق الا لال ودحد نارعا
 ررمض ىف قاخل:ارثك ال اهنا هنعل ليزئتلاو دال اههشًا و باو داارهنعاهانر 3 ىلا لاوقالاهذهىلوأو«هنعهنثر ونع
 كلذ لصف مت مهناضال هلوةوهونيدلا ا الاثأ 1 ل اعىلتي امون اّتكسلا ف لع ىلتبامو هلوة ىنعملاق نم لوق
 الف مكنت لاف اكنلارالاءا نال بتك ام سيل ق ادصلا تالي اوضااب ىلو كلذانلتامعاو اهوخ 11

 نمررضلاوهو 00 7
 . نكسلاهل بتكس اسم نكي ذافاهل بنك | نكي دس لبقاهلءالذ نكي ملاذاودألب اهل ى ءادص

 جارختاىفد كف و شوش ا فامسىفلاق هلنانالءاسنل ا ىتاتي تاقدص ف طاسقالاب ا: ا ىل دامو لوب ىنعلئاق لول
 فةغطللا لئاسولاو قدا ليلا نارمحخاف نهل تك امن موتو الى اللا ءاسنلا ىتاتي ىفاهانيتغي تأ اندعو ىتل اهشغلا نعاذدبم ب ل
 ةسضل وتد وهلا هبلاطم ليص## دةعل بة قادصلاواهل هّننابتك ام يب واهندب لوما ةعّتبلا سصأءا سنلا سعأ نمهمفاذيتغي ىذلا ضعب
 مسمع ٠ الو هلودو ةبناطيشلا و لمح دة ىثلا نه (آلا هذمىءىلانأ كلذ امهواعمناكفدحأ ىلءاهلهليا بدك انسعل حاكذشلا
 كلذ ناامولغمناك كل ذك كلذ ناك اذاف هما هني باتك ىفا:لعىلتبامتاهل تتكىذلا نيب واهني
 نم: ورش عمهناف ىبسوم فأن بدت نعرك ذىذلااماذ هياتك ىف هله هبجوف ىذلا ثاريملاوه
 ىلتامو هلوقيهنيا يعىذلا نا معز هنا كلذو لب زئتلارهاط «بلعلدبا هد .علب واتلا لهأ لوق
 ىذلا ىن_ىلاىلا مالكللاهجواذاواضارعاوأ از و ثناهلعب نمتفاة أ صان او و هباتكدلا ىف لع

 هلوق نع كل ذبةج رن نهل بتك امن وتو: الك الل اءاسنلا نات, ىف هلوق نم دتبم مالك-لاراص هلوانأ

 ىلا ةراشا ماعنالا ناذ 01 :بلق
 اذاناسنالا نال اصةمااب ر شلل

 انندلا باط ىف لّمعلا فرغ سمراص

 ىمزعلا فيعسض ىأرلارتافراص
 عراب هلوقنهرح "الا بلط

 نالطبلا لا ءراما ديا قل َن ريغبلف ىلع. الا ىف ةلالدالو نونو" ىدالاءاستلا امن ىفن ويف مكتب هللا لق مالكا ىنعم ريصنا و نهذ

 ناذللا يلط ىلءابطاو اوهقِب ةيرمتال ا كوأ ض غبي هضعب مالكا | ىناعم لصون اك كل ذك كلذ ناك اذاو. كلذ ة د هلوشب لعب نعرت االولافام

 تاداعسبا انعاض رجم إب حاعل ٠ْ ١ ماع: بامو هل وعل ةلصن روك تانع اسنلا نام ىف هل أوهفانعد وام ىلءرضالا ناك اذاق ليد هيلا لد وام

 هنوكرومل.مدءارتي لاري الذ ة قابلا هلود 5 نعدهعاطقنا او كمل ءىلتنامو هلو نمبر هأ نس فيفي هلل ل هاوق نعتجرتنوكينأ نمو أ
 ةيلكلاب هيسبلةريغتي ىتح ايندلاىلا ىلتبامو سمن كيب هللا لفعاسنلا ىف كنوتغتس ودب . الالي واتف كلذك كلذ ناك ذاو نهمف عشت

 ٌْ ضرغام عب نهل تك امن مخوطعت الك الل اءاس دلا كاش ين ار: اىذلاهللاباتكف يبلع

 ١ 3 ا 0 0 رو 00

 نمو ةريش ”الارككذ لاهي رطخالد
 هلبانودن مالو ناطيس ل اذذإ

 :لرتو هب ناطيشلا صام لعفنأب
 انارسحتر مي دقف هين جرلا همام || ت نو يبات تونر والااك لاتشايلان ل امن وتو: الهلوق ةريعارا نعةرب 55
 بيسي بلاطملا فرشأ هناقذااني مم كلذ ىنعم مهضغبل انقذ ن نهو عكست ن 1 نوبغرتو هلو تعم ف لد, والا لهأ فاتدشاو نه ك1 نأ
 نإ 3 لا راو خاب كامن سال مهرك دن نيرخ 7لوقرك دا تلاوة رك ذة مهسقو نوه-اك ع نءدومغرنو

 لوقيف مسهنعو ,هدعب ناط,شلا نسل نعنوع نبهناديبع انث لاقلضفملازب ريشب انث لاقىاشلاةدعسم ئيديج [شدص
 نعةءلعنبا ان الق عسكونباوبوقعي انثع نافل

 نبا نعدي بزب نب سذوف ىنربخأ لاق بهو نير انريحنأ لاقت سيئول ٠" مرح هلثم نسا نعد وعنبأ

 ىلا نع 3 |بردهرمكلا 2 ا 0

 لاخيو هرعلواع اعرس هنا ص خل

 ىلع ر لوتس و هدودقم ان

 ودان نا باجيو 0

 هنالارورمثالا تاطبشلا عهدعت مو عسي يمقاس ان  لاتتلا مس دج ' نع خ فلج أن“! 5 ءاسنلا عاتي

 ا ٠ ءريعلاط ناو هب واطمد ع منم لوق درك 0 كثلذلاقن ؟ةعامج ا 0 م لا
 : 2 ما ءدس# نعنوعنإ 8 لاقلشفانب رشب ادت لاهةدع سمن دموع انني د ميعم :

 را
 ةرسج ل2 توابع نوكينإ 6 دوب رزمخر نببوع#ب ندع نسف نوب مغر هلأف ع راف نويغرتوة دع ديالفهو>ولا نب سح | ىلع هلومام الام 0 ١ | ء|

 الوةماسقال هنا وهدغي ناط ثلا لعلا ضد. او ىكنأ ادا اهتقرافم ناك ىب او مودا هعمفلالان اكو ىنهشاوذإ ناك املكب ولطملا نالةريح غلبأو



 ءآغدس |ىقاودهتحاف باش عالو ازحالو بأ سس
 الدعموار ماض اهنع ن وددعالو

 نمم-جادنالامهدحأ تائ.عم هلو

 ىعع دخلا ىناثلاو اهدورو

 ثكملا لوطوأ راغكأل ما اودلا

 مدع ولب دبع فدأ ا

 اونما نيذلاو لاَعف ةدوهعم لا هتئس

 تانج مها دنس تايناصلا اولبعو

 - نيدلاةرامالاا هت ندىرحت
 واهلا ناك ول ةذسلالهأ لاف ادنأ

 لوطوهنذاف راركتلا مْ ماودللا
 دسغمادبأ هلو_ةوقلطلاث كما

 لوالاناردصءاعح هنادعور ساتلل

 هريغلدكّو م ىناثلاو همكم

 ىلاعت هن مدعو مهلحخدنس هلوق 7
 امأو هّنلادعو نو هكم هوه هنووضمو

 نوو؟تم نعم صخأ هنو هذا ةح

 دعو وهتء> نمدعولا نالدءولا

 نوكمال ناو اقحنوكب نأ لمحت
 سنمار اغت نارب اغتمامهانومذف
 اليقهنلا نمةدصأ نمو عونلاو
 ماهغتسالا ىلبق نم غيل, ثلاثديكو

 هذه ةدئافو راكنالا نمكتملا

 ديعاوم ةضراعمتادبكسحوتلا
 هسينامأءاقلاو ةيذاكلا ناطشلا
 ىدصأ لوةناىلعه.سنتلاوةغ اغلا
 نم لوقنملوبةلابىلونيلئاغلا
 زدصم ليعلاو هنم نذك ادأال

 ليقلا ناتدكسلانب !نعوالوق لاق
 ىلأ نع تاردصمالنامسالاّقلاو

 لهأ بتكلا لهأ سلجلاق ملاص
 نارغلال هاو ليمنالاو ةاروتلا

 ريخ نحن هبحاصا لوقي فنصلك

 فو رسم لاقو باتكلا لصحأ

 لهأو نوم سملا جت >> | ةداتتو

 ننباتكلالهألظظباتكلا
 انناتكو 1

 53 .هنيابكوأ نحو

 ىدهأ

 3 اتكلبق
 هللا ملف م تازخف هلق ىنل !تتكلا ىلع ىضقيانب انكو ءامسنالامتاخانسن هننأب لوأ وكن مىدهأ ني نوما لاقو

 اولا 0001 ”نانلي 0006 از

 لل مااا زعبل اةضرفاومتتفاوت] اعلا كاذللا . (11)
 نيف نوبغر لأف نه دوك تأن وبشر و ةدسعل تلق لاف دس نءعدوع نبا نعةلعنبا انت

 ءاسنلاىاتب ىف هلو سابعز. نع ىل_ءنعتب واعم قت لاق حلاص ول انث لاقىئأملا مدع

 هددنعن روك 0 ةيلهاجلا فلس .رلاناكف ند هوك ع تأ اومغر ونهل باك امن ونون المذالا

 اهجوز/ا هب وهوذ] بتناكن افاد. اهحوزتب نأدحأ ًاردشي مل كلذا مب لعفاذاف ب وثاهيلعقايفةمئبلا
 هس ىيس ”وكلذهللا مرك اهثروتتاماذاةتوع ىئحادب الحرلا اهعنمةعمد تناك نا اواهلام لك و

 نملا اوم نوسح ناله «وعيكنت نأ نعنوبغر وكلذ عملا نملوقّهن الالبوات:نياوعلاىلوأو
 منءاوسح نيذإا ناكولو نحو زاب نأ و زنود نهلاومآ اونربا ناك امان هابانهلضد عم نمَع

 للا الا مال فور تسمو بع ندا نكي وساكن ةيو زاهر دسلخغا ولام
 ىلااببساهتءاه سد نذقيل اهنءاولام شح ىلاةسحاسهب نوكبف عام نوح اكن نم نهعنع نك لو
 ىاتيللاوموقتنأو ناداولا نم نيفعض:سملاو) هلوةلب وان فلوقلا و هنماهسفناه>اكسن
 ىف لع ىلتي اوفو نهمف معي هللا لق ءاسنلا فك نودع #سا 1وهؤاذث لح الذنب ىئسعب ( طسقلاب

 هلاةن ماليش اورلارك ذدقو طسقاايىاتمالاوموقت َن ؟قوناداولان 00 دوال

 مهت وقح م هول وين نادإولا نم نيغغض:#سملا أ ىف وهان :ذاىذلاو ىضما اهفنيغب ادلاو ةباصعلا ع ف

 مهوطعي واواد_عفمهبفاوطسقب نأ مهصأ تمملادالوأ نمراغدلا تور وئالاوناك منال تاربملا نم
 لاق لضمان دجأ 0 لاق نيسحلا ندمت انئدص كهياتك ىف لهللأ م ىقأم ىلءمهضئار 8

 مهصاهاريغص امالغالوةءراحنونرولال اوفاكناداولا نمنيفعضتسملا 0 ا !نع طاما انت

 ريغصلا ناو ناك ارك ذهقح مهنمق-ىذ لك ىطعينأ طسقلاو امسقلاب ىاتبللاو هوي نأ هلا
 فكنوئغتسس وهوةىدب زا لاقلات هون انرمخأ لق سنول ئتدص ريبكتل زم عهنم
 نول تك امن حوتؤنال ىاللاءاس ذلا كاتي فباتكلااىفعيلعىل-تب امونهيف ميتشي هلا لقءاسنلا
 ثد ؛ راوملافزيبكلاو ريغ هلاوءاسنلا لخدفلاق طسقلابىااتيالا اوموقتنأو الامن هوئر وناللاف
 جيون أنبا نع ىسدءنعمصاعول وبأانث لاقورعزيدمم 0٠مه لوالاكاذشب راولات هنو

 ان لاه ىنثملا ٠ رج لدعلاب طسقلابىاتملا أو ص طسقلاب ىتاتيللاوموعت ”نأود_هاع نع

 نعهللادمع انت لاق عسي .كونبا انئادص هلئمدها 1 رطبا

 الاوناك لاق طسقلاب ىاتمللاوموقت نأوناداولا نمنيغعضتسملا وكلام بأ نءىدسلان ءلسئارس
 سامع نب نع ىلع نعت واعمىنث لاق لاول ان لاق ىنثلا وم دع , رك الاوربك الاالا نونر وب

 نموت ال هلوكلذذتانبلاالو راغصلانوثر وئالةلهاجلا ىفاوناكف نادأ اولا نمنيةعضتسملاو هلوق
 ناك اريغدنيثنالا - رك ذل لاف همهسوهسلك- ]نيد وكلذنع هللاىهنفن عل بتك 6

 سابع | ع نعهسأ نعش ىنث لاقىبع ىث لاق ىأ ىتث لاقدعس نيدمت ٠ مرح اريبكوأ

 فيعضلاوريغصلا نوثرونالاوناكم نا كلذو طسقلاب ىاتمللا اوموة”نأونادإ ولا نم نيغعض:ملاولاق
 لاقمشه انث لاقنيسسحلا انث لافرساقلا نيم ثاريملا نمهبيصن ىطغن نأ هنن ما أنش
 رم لاق فتنس تناك ناهتمتبلا كووااذا ناكياطلل ان رغعنا مهاربا نعد ةرتسخمأن ريخأ

 اهق-أتنافاه-و زب لاهاهللامالوةمامداهمت ناك اذاو كا نمريحخ وه نم اهلس ملاو كريغاه> وز

 ىلعىلا لحرس لاق نسوا نعد عنب سنولانربخ أ لاق مث هانت لاق نيس اانث لاق مساقلا من دك
 تنااهجوزثمأ ىلعلاف م لافاكلاب ىأى لاق ىتوتن سصأو ى رم امنينمؤملاريمأ اي لاقف بلاط ىنأ نبا
 لرش نأك ناداه ريس تنك اهسوزت حرا اهللامالةيسداهج رخل هلالاو عن لاق ةلجةمنغ
 لولا ٌّق مهمف هللا م اهف لدعلا ناك طة اي ىاتملل مهماسقفر غع ولأ لاقريمل:اباهةدل اهاهلاريح

 مك-نم نكن اههموهؤانث لح كلذ. ىنعب (اىلع هينأك هلناناةريح نم اواعفت امو) هلوةلب وانى

 اهيا
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 هامان اوةثثاع نءهينأ نعةورعنب ماشه نعأ اش لاقعيكونبا ان درص ىلع ططصأإم
 ا سسسْاببيبي 1010:01:10: و و 1

 باطلا لثو ناثبمألا اني ةن؟نموةوقبو .(11) .تاطالا نمّلمعب موةلوشبنامدالالهأ نموهاوان مم نيل
 نآمهنامأوناثوالاةدبعلمنامأ |[ اطسقلاب نومضاوموقت نأ هللا ؟مسأ ىتااىاتملالاومأق لدعنءنونمؤملااهيأ
 هاك كلذ صحتوهو مكنم نئاكوهاجاملاع لزب ملاماع هيئاك هنا ناف «_تعاط ىلا هريغ فو كلذ ف
 تفام أ ىماناو) هلوق لب دا ىلوقلا ف ةمايقلامولكءازسهنوك زاك ىحمكل ظفاحكلع
 لج كاذب سعب (ريد صل اوال دامهنيباحطصا نأام_ماعحانجالفاضارعاوأ از ون ولعب نم
 اهريغملا اهتعمسغن.ءالعتسا ىبعب از وشناهجو ز نمت ءلوقي اهلعب نمة أ ما تفاغ ناوهوانث
 وأاهريكو اهنساماوا ممامداما اهءايشأ ضعب «:مةهاركلاماوةضغبلامااهنعا ماعاغت راواهملعةرثأ

 حان الف هنماول تناك ىتلاهعفانم ضعبب وأههج وا مةءافارصن ا ىنعب اضارعاوأ اهر ومأ نمكلذرمغ
 اهبعدضارعا وااهلعب روشن ةفئاطاوأ ارملا ىلع قعبامهملع رحالقل وع ادامه اصب نآامهلع

 اذ. هفطعتست هيلع ق> نماهل بحاولا ضعي هنع عضت دااهموب هل كرتتن اوه واحس ام ميناس: نأ

 حلصلاو ىنعي ريخ لصلاول و حاكنلا نمد واهنيبىذلاد قعلاب كسهلاو هلابح ىف ماقملادتستو

 ىانلق امون: و قالطلاوةقرغاابلط نمريخ ح اكن ادقعن اكسامتوةمرعللةمادتسا قا ضعب كرت
 نعصودالاوأ اند لاقىرسلا نيدانه نص كلذلاةنمركذ ليواتلالهأ لافكلذ

 ار وشناهلعي نمسفاخة أ صا ىف همتغتسسإ هنعهتلا ىضراماع الحر ناد رع :رعنعدإاة نع كام

 وأاهقلخ ءوسو اهربكوأ اهتمامدنم اهنعدان.عوبنيف لس>رلادنع ةأرملا نوكست دقلا ةفاضارعاوأ

 انئاص جرح الف ا شاهمانأ نم 4تلع> ناو هلل ًائاهرهم ن «4تعضو ناوهق ار فهركتفاهرقف

 ىلع سلاف ةرعرعنبدانعيبرحنب لامس نغةيعش انث لافرغعج بدم انث لاقىنالاىبا
 لافاحل»ام.نيباطصي نأ امهملعحانحالفاضارعاوأ از وسناهلعب نمت فات صا ناو هنعنبأ ىضر
 لاقدوادونأ انث لافىبملازءأ اص نامطكيقاهحو زابحالوأ ة؟مدلاوأ ةريبكسلاةأرملا
 ىذ 10 رع :رعز داش نعب رحفب كلام“ نعمهلك ص و>الاوب اوةمل< نبدا وةيعش انث

 نا ةرعرع نب دا نع لام نعل. ارسا نعنأ انث لاف عمكونبا انمدص هون هنعفللا

 د_:ءةأرا وكت لاقاطصامهنيباحص:نأ امهماعحانجالذ هلوقنعهنعهنناىضرايلعل ًاسالحر
 حانحميلع سلف اشاهلاموأ اهمانأ ن٠ إتلعح نافاهريكو أ اهتمامدنماهنع هنمعومنتف ةممد لحرلا
 نع هلاسف رعىلال+ رءاجلا# نب ريس نا نعنمعشأ نعررح وي الاف عسكو نب اود جنب ا نيثص

 اضارعاوأ از وناهلعب نمتفاح ةأ ما ناوةب الا هذه ن عرخ 1هلاسف ةردلاب هب رضو كل ذهركسف هنآ
 ةباشلاةأرملا جو زتف اهتس نمالخدق لحرلا هنءنوكت ةأرملاهذهلاق مئاول سف اذهل ثم نعل اقف
 لاقةةينعتبتارع انث .لاقىلعزن ورع (نئارص زئاس وهفئثنمهءاع اححطصاافاهدلو سلي
 وأازوسن اهلع نمتفاخ ةأرص ناو هلوةىف سابع نب! نءريب> نب ددعس نءبئاسلا ب ءاطع انت
 ىلع امل ساهنهندب ناحلط سق| ملع عب وزني نأدب ريفركدت ىت-لجرلا دنعءنوكت ةأرملا ىه لافاضارعا

 نبانعدبعس نعءاطعنعتارع انث لاقعسيكوناا انئرص ةثالثوأ ن امون هذهلواموناها نأ
 ىرخالاو هلا ىلعاحلاصت نامل حان -الفاضنأ لاقو ريكو أدلت ىىحلاق هناالا هوب سابع
 ءأرملا ىهلاقريبجندنع_نعءاطعنعربرس انث القدسجنباوعيكونبا اًنئدع نيتلل
 اهماعج و زيف هفراغت نأ ءركدف اه. لدبتس نأدي ريف تريكو اهتبتص تلاط دق لجولا دنع نوكست
 نب ورع نع ماكح انث لاقديج نا (ندص رهشلاو ماءالا ىرخ الو امايأ اهل لعب نا ىل عا اصبف

 ةأراا ىهلافاضارعاو از زو ثناهلعب ن تقام سا ناو سابعنب | نعد .عس نعءاطع نع سبق أ
 ناع.طتسأال ىنالوة ف وزتي نأديرواهقراغب نأهركستف اهقراغي نأدي ريف لجرلا دنع وكسب
 ىلع نانو كحسعنف كلذ ىلءناضا رثيف مول مايالافاهلذ روك, ناهحلاصتفاهل مسقأ ام لسع كل مسقأ

 الو داعمالورشنالو رش-نوكدال

 َن اوةصن ممكل اوف رتعاناو باقع

 هتلادنع مهؤاعفش اهماب مهمانصأ
 مونامأ ونيملسملل ناطللا ل يقو

 رئابكتلاوبكترا ناو مهلرغغب نا
 نامه اوقف ناتكلا لهأ ىنامأ اع و

 وأادوهناك نمالا ةنجلا لسحدي
 نل هؤايحا اوهللا ءاذنأ نك ىراصن

 مساو تادودعمامايآ ال راذلا 0

 عضو سبل ىأ ل عفر عم سل
 باوئلا سيل ليقو كنامأ ىلءنيدلا
 مهلخ داس هلودىف هيدعولا مدة7ىذلا

 ىنغلابناعالا سيل نسما نعو
 هيفرت أى أ باغلا فرقوام نكملو
 مهتهل موق نا لمعلا «ةدئصو
 ايندلا ن ءاوجرخ ىت-ةرغغملا فامأ
 نس نع اولاقو مهل ةنسحالو

 ناظلا اون ًاولاوبذكوهنلاب نطل
 اذه دكؤي ولمعلا او:_س>الد
 لمعي نمروك ذملا اناس هلوق ىنعملا

 هننانودنم هلدالو هب زود
 تادت_-اانهنئاريسصتالو انلو
 .كسيع 0 عطقلا ىلعةي الاب ةلزتعملا
 بيحاو ةعافُلا قئوفاسفلا

 م-مالراغ ححلاب صو + هناب
 هناانم-اندنع عورغلا,وبطاخم
 صوصخت هنأ الار فاكسل او نمؤملا مب
 تودامرغغب وهلوقب نمؤملاقحىف
 زوال /نكلانلس ءاشي نا كلذ
 ماقسالاو مال آلا هوازن وك نأ
 ىورةهبويئدلامومغلاو مومهااو
 فيكركو أ لاقي الاتلزنال هنا
 ىل-ملاقفةب ًالاوذهدعب حالصل ١

 ركباب ايش هتلارذغ م سوءيلعهليا
 ءاوالا كبيص سدلأض رمت ثسلاأ
 الجرنا ةشئاع نع نوزكتاموهف
 لك ىرعالاقنةي الاءذ_هأرق

 تلزم ةرب رهجأ نو هيذؤي ام وهدف ةبيضع ايندلاف نمولاىزيي اقف همالك لسوء دهنلاىل هنا غابذان؟باهدقل لمعنام



 ا 3 ١ ةالنفونل 0 م ةءأز ونزول“ 0 و 8 ّ تااؤؤو 2 000
 ةمدضُم د:مادجاتنصاالهنأفاؤ ر شبا مغوةءلعهللاىلصلاقذا كان هلا (116) هذه تشب أ امهنلالوسرارانلقواْزنوان.كةنمالا

 ىتح ةراغكهلهننا اهاعحالاامندلا ىف

 ناانملع همدقىف مقن ىلا ةكوشلا

 ةرخ الاف هنلا لصتامتا ءازملا
 املهنا سامعنم '١نع ىو رهنكد

 نيالا ىلع تقش ةمسالاتازن
 له هيمان أو هليا لوسراياولاةو
 هللا ىل_هلاقفءازدلا ف .كةًأوس
 ةعاطلا ىلعدعوىلاعت هنا /لوهيلع

 ةددأ ولاةمصعملا ىلعو نانس>رشع

 ةثسلابىروح نأةدداو ةد ومع

 هلت شب وةرسشءنمةدحاوتصقن

 تلخنا لس رياك ا
 ىذلانم هولااضد اوهراثعأ هداح 1

 0 هللا عاطأ

 تاحاصلا لم دق نمؤموهفرجلا نم

 اول ة نجلا لحشد ناب عطقلا ب جوف
 نمؤمريسغ ةريبكلا بحاصنا

 ناةغئاظ ناو هلوق ود: بحأو
 قل ثد : دح امااولتتق !ننمٌولاَنَم

 ةك الملا ةعافش تناك اذاهةعافشلا

 كوالهناقدصهنلانذاب ءاشئالاو
 فاشكلا لاق هنناالاريصن الودحال

 ضيعبتلل ناطاصلا نم هلوة فنم

 تاحلاصلا ضعب لمغب نمو دارأ

 تاحلاصلا لكن منكن الالكنال
 لمعناناو لاوحالا قالستخال

 جال اكم نمو معسوافوهافاهنم
 قةالصالو ةاكزالو 0

 نم هلوق فن هو لاوحالا ضعن
 لست نس ماججالا وترك ©
 لاهولا دئاع نوم ظ. الق ريهضلاو
 وأ اعبي تاحلاصلا لاو ءونتنلا

 هرك ذو طقف نيملاصلا ىلا دوعن

 نع ىخي نيقي رغلاىدحادنع .
 نغتسمءىسملاوزخ ًالاددعهرك ذ

 م-رأ نا ولعل نفديقلاذهنع
 ناصقنامأو هباقعفدب زبالزيجاولا

 الهعتن ا! كح ناوثلافلخغلا ٠

 نيهجو نمل ضغلان ابب وانيدنسحأ نمو لاعف ةندملاب ز زوغلا هيطو رمشملا ناعالا لضف نيد مث مهولا كلذ لف رو -

 ىاذهت اقري م اوال دامهنيباحلصب نأ امهملع انج القاضا ارعاوأ ار وتناهلعب نما

 ةدام وئيةلطتال ل اوهتددمصاها اودلواهلن وكن الو اهم زا وك ال هلعلف لج .رلادتعن وكنأر 1

 نب ماه ن ء ةلش ندا ا لاقلابمملا نيا 5 لاقل مرج ىناش نمل >ىف

 00 زل انهاشلاةاضارعاو از وة ناهلع نستفانأ صان او ةوقف تاج نة ورع نعةورع
 ىاش نمل -ىفتن اوى ةلطت اللوةتفا تمر :س الوهوة غمد ىه اسرق امه ادا ننام 4

 نا 0 من رابلا تبانو ريس لاق ىو ومن تام انث لاق ىبثملا ٠ رص

 لاه ىنملا سر كلذىفةي الاهزه تزف لد ىف ىناش ع نمكتالعحا لوعتفلاق هناريغهودننةثناع

 وااو ثناهلعب نمتفاخت أ ماناو هلوة ىف سابعز ب !نعىلءنعتن واغم ىتث لاقحطاصونأ ان
 اههنم هيلاسح ا اهريغ ةأضا هلو بامريثك اهنمىرنال ل>رلا دنعنوكت ةأرملا كل فاضارعأ

 ةرمالا نم نم رئام ىلسىببتت نأ تءشناهذهاراهل لوقب نأ كلذ ناك اذاهّنلا م مافابماعاهرث رف
 القاهري نادعب مق نأ تدضر ىهناو كل.دس تبلخ تهرك ناو ىبيتاف كاع ق فن و كي. ساواف

 انث' الاقرصننب رحب وناهاسنب عب رلا [نث ص رييخنااوهو ريخ ملصلاو هلوقوهو هيلع حانج
 ىفةدكالا هذ ههنا لزنأ تلاقةشئاع نعمسأ ن ءّدو رعنب ماسه نعدانزلا أ نبا ئث لاق هونءا

 احكحصي نآام_ملعبانحالف تل ار كلذ فتلاق ىرخأ ةآ م الاهم هوا لعف نسلا ف تلح داذاةرملا

 هدام ع نع نر يس نأ نع ما هانريأ لاف مسه انك لاقمههاربا نب بوقعي

 ايسر رعمنو ك-: ةارملاىىه لافاضارعاوأ از وشن اهلعب نم تفاخةآ ص اتاودهنيال وة نع هتلاسلاف

 هيلعف هبت صن اناقهبسلعاططص |امىلءامهفلاق ب كجاهمو نم اسالك و زادت آد ريف

 نءةريغمانريخأ لاقمشه آو لاف مهاربا نب بوعي 07 اهقراغي وأ اهماعل دعي نأ

 نإ هنا عاج نع جاجا ريس لاق يده 00 لاق وقعت نئئدص كادلرع تاك هنا مهاربا

 رص اًكدامبْس

 ىفةديبع نعنيريسس نبا نعب ولأن ءةيلعزنا انث لافمهاربان بوشعي ماع كلذلوت وعي

 اهه-نودتدضرام ىلعاهحلاص» لاق: 'الاوخ ”ىلااضا رعاوأ اروشناهلعب ع نمتناخةأ ص اناو هو

 نا انثَص اهعلط . وأ اهب ضرب وأ هيلع ل دعب نأ اهلف ترغتلاةوأ تركن أ اذافتيضرامكلذ هلذ

 | نمتفاخة أس اناو هللال وق نعةدب.بعتلاسلاقد-# نعبول أن ءراهولادمع انك لاق عسبكو

 | وهفئثىلعاهقح نمهخلاصتفاجتسن مالك دقة ىما 4نوكت لحرلاو هلاقاضأ ارعاوأاز اروشن :اهلعب

 | لاق عسيأو كوتا انئرَص اهقلطد : وأ اهقح نماهض / وأ آ املعل دعي نأ اهلفته كا اذا تدضرام 4

 |رك ذر ون لعب نم تفاحة أما ناو هاوذ نع دبع ثلاسلاق نيريسنب/ نع ماسه نعوب زج ان

 كونا ان دص اهقلطن وأهلك اهقحاهمفوبو اا هيرب نأ هلق تطضط»نافلاق هنااا كلذوح
 ْ | ةكاذف هلاتدرفتب ؟تءاش ناواهتس لمتناك َنماَشاذا مههاربا لاق لاق ريغم نعررج اند لاق

 | نعدريغمنعر ح ادي لاق عسي كونا اًنئرص اهقح ىلعاهكسمءاشناواهةلط ءاشن اواهدس

 | دنعةأرلا وكت ب ىلع لاق لافامهملعجانجالفاضار ءاوآ از وسناهلعب ع نم تناخأ صاباو مهاربا

 ( هليلانكواذك قاهدنعثس : تءاشوءاشأم هىلء هل اصتفاهقاطي نأ فاضفريثكسل انامزلا لجولا

 يع ده زئاج وهذ نمه» 1 تا تك اود اها نك ناو هيلعامضارتامى هر ا دنعو

 | اًضا رعاوأ ازوشناهلعب نمتفاخ# أسما ناووكسملان ءهيبأ نعال ا ديعن ىدع انث لاه بكونبا

 ال2 نآاههيلع جانجالف هن كاذتنإذاها ملبس 1< نأ ربذ لحرلا ددعن روك ةأرملا ىهلاق
 قى لاقىمع يب لاقى أ ىل لاق دعس نب دمت 5 0 جوز اذااهمانأ نم عدا هيصامب:وب

 ريس ؛مصااوهةوقىلاضار ءاو ًازو ثناولعب نمتفا اصاناو هلود صانع ْن ؛|نعهسأ |نعفأ

 اهلا صيقودلو مأ فراغ تأور كف هيثم لا رالا ماع مكتب ةريبكلاةأ رمااهتح توك-:لحرلاوهو

 ىلع



 قمل داقتعاىلا عجاروهو هلاهسهجومسأ 0185( ةرجنرا راو ارا ده ,دوبعلا لاكراهل !ىلع ل غدملا يذلا هنالوالا
 نس>-و ةعاطلالاكراهطا ىلءو

 ةراشالا هبلاو صالخ+الاو لمعلا

 ىلا دئاعوهو نس <ةوهو هلوع

 ءاغص تاركملا لرتو تاريخا لعف
 هسفو تايوطلا صولخوتاننلا
 لضعال نامعالالاكتا ىلعهنت

 ىللار ومالا عسب ضيوفت :رزعالا

 لودعا نم ىريتلاراهطاو قلاخللا
 دو.ءملاريغب ةناعتسالا نموةوعلاو
 بتكاوكلاو لالالا نم قا
 ناك مانئاك اهريسغو عئابطلاو
 ةيلغهللا ىلصاد#ناىلاثل |هح ولا

 نيد هيسامىلاق ءةالئاعداعا مس و

 نمو مالسسلا ءيلعميهارا هس 1
 هيا نايدالا لهأ نيبامف روهشملا

 لو كلفةدامع ىلاوعدي ناك ام
 الو ملبص ةدع٠الو بكوك ةعاط

 نعالئام ناك لب ةعيبطب ةناعتسا
 زكر ا دعباعاديغب :نلطاملا للملا
 اذهلو ةرئاذلا م ازحأ عسبج نع

 م.هاربأ هلباذ_ةاو هلوقد فرش
 بيسلاو ةضرتعم ة][ جوده دالمطخ

 ىف ناك منا ميعدا اهداربا ىف

 ناك ةشيحلا ا ةح رذلا واع

 ةالعلا لاقت هتقب رط عسبتت نابارب دج
 لحد ىذا يناس لياجما

 لحد دةوهرارسأوهرومأ لالخ ف
 هللا عاط املو هيلث لالخ ىف هيد

 ىلع مالسلا هيلعريهارالاعت
 مقل اهدولفسالا اوىلعالاتوكلملا
 ؛ةيسوتلا ى رح ا عبا ح

 رمتلاوم ىلا ةدابعنعمسهعتمو [[:
 ملس م ناثوالاةدابع نعو سهمشأاو

 هلامو تاب رّعلل هداو و نارينلل هسفن

 ساخال اماما هلا هلعحمم ناغضال
 كملاناب هرمش و ملا الوسرو
 ناكن دل مول كاهن رذف ةوينلاو

 ةدارانع: ةرابعمتل- نال هللالاخ ْ
 ىف ةمالسلا هيلع يهار غلبافدتنا قالا رلخت لسو هيلعمللا ىلصيلاو ددو كلالعنف كنقفاوب يذلا وهل ,اذنا لت و عفانملاو تاريخا لاصرإا

 نعديعس انت 0 مك لاف رمد شب دك ا ع سلا و هلامزم ةبطع ىلع

 نول هسعنابج نكد ناقؤلا ىحارفناب . ًالااضا رعاوأاز وشناهلعب نمتفاخةأ صاناو هلوقةداتق

 تنك نالوةءفاهرمأ ضعبهيلعناهواهتس نمالحدق ةأرملاه دنع نوكت لحرلا ىفاذهواريدح
 هللا لح ا دّقذ سمأ ىلع الذ نما لطص اناف موملا لمق هىزيضرت تنك امنود.ىلامو سفن نمةيضار
 ايري- لاق ىحي نب نس ا نع تندص فسلا ىلعاهسح نأ هلطصيال هناقثد ؟تاوكتالذامهل

 ناك و 'عفا ارنا اراسب نب نا_علسو بوبا نب ددعسن ءىرهزلا ن عرمعمانرمخ أ لاق قاز رلا دبع

 كلذ ىلع معن نى والا هنأ ما تدأق اهملعةياش لارع . اةياشاهملعي و نا ا ما مادع

 كتكرت تئشناوةرئالا لع در سو كتجحاو تشن الافربس اهاح نم موباذا ىدحةةاطتاهقاطف

 اهةلطفةرثالا ىلع رسم" ملفاهملعرث !ماهعج ار ةرثالىلعريسصأو ىتعج ار لب تلاف تال اول ب ىتح
 ار و.شتاهلعي نسيتيناسد 1 مانا وهمف لزتأ هنبا تاانغلب ىذلا ممصلا كل ذف لا ةياشنل ااهيلع رب اوىرخأ
 ف ريس و ًاورمعملاق أ َر رلادبعلاق نسما لاقالص اههنيباحصت نأ امهلعحانحالفاضا رعاوأ د

 اهيفوين أ هيلع نافةثلاثلا اهم رضأ تافهفدازوىرهزلاثن لود رعنيريس نب أن 2 بولأ

 نع مدن بأ نءانعىبسع انث لاق مصاءولأ انث لاقوزعىدجم ٠مرص اهقلطي 0

 ةأصالدتسآتادن رأ انآوةريبك تن :؟هنأ مال ل>رلا لود لاقاضا ارعاو  ازوشناهاعب نمده ان

 كعب نب لب انسلاولأ آوهو امهندب 2 7 ىسفن نم كل مسقأ الف لاو يلع رن يسود

 محاضارعاوأ از وشن اهاعب نمي ىنأ نبا نعليسش انث لافةغيذحوبأ انث لاقىنثملا نئندص
 كلذ ىلءهتطاصاذا لاقهذسهلمسقن 0 هلت اذ لمشلاق هوككر 5

 لحرلا نعا صاعتلاسلاقرباح نعل. ارسانعبأ انث لاق عيكو ناسك دص ئئهيلع سلف
 وه ساي اللا نيمون جو زقاوار ل سسفاو فا اللوةتف اهقلطب تدب 0 2

 ةآأصاناو ىدسلا نع طابسا انث لاقلضفمزيدجأ انث لاقنيساانءىدم ائثدص م

 ىرت ةأرملا لاقريس : لا اواحكصا مشب احلصن ن ا ءاوأاز ق2 يلع ع

 ىالوةيفاه.ئانفاه ريغ مكن د: نأاهجو زدي ريفدا:الوأ تريكدق نوكتوءاغللا ضعباهجو ز زنم
 الا اوكا ذب تيضرن هت قغنلاو يالا ىفاهرث ربو ًاوىلدات نااهلعل ك نم بسنأ أ ةباشةأ سا م د + رأ

 ناوهلوقفد دن الاق لاقه وني ايريس لاق سن و مدع امحاام ىل_ءن ام طص.ذاجةلظ

 اضارعاوأ نان ارملا 4 توكست لحرلاا مم ضرعاهنعا ٌروُشنلاقاَص ا رعاوأ روثناهاعب نمتفانة أ سما
 اهسفن ىلعهفطعتف همضرت نأاماو هلاقفاهمض رن امال دامه طنب نآامهماعحانجالف 5 رثذ

 تفاخةأساناودل اوسع انس لعو ءتبواعم ىتث لاق حلا سونأ انث لاهىثلا ٠

 لوق,ذاعمابأ تعم» لاق رغلانينيسسملا نع .تئ رع ضغبلا ىنعباضارعاوأ از 0

 وهناضارعاوأاز اواار وسن اهلعب نمسفاخوأ اصاناو هل |ودىف لاصذل اتععسلاق نامعلس نب ديمعأت ربخلأ

 نمه«بلا س عأ نوكةواهيلا لسمفةباشلاةآ رئااوبط ور ورقم ةرييكل اة ن1 لحرلا

 ن ورع خص امولعم|مصت هسقن ع نماهلم هندل , هل نماهي ناىلءهرب ربك ا ريبك ا

 ةمركعع نءبرح نب لامع 00 ا لاقدوادوبأ 8 الاف مرش نب دب رول

 كك است ىلع ىقلطتال تلاّعد ير علل لسور وسراهةلط, ناد وس تيس لاق سامعنب ا نع

 هلوذةءارقىف ءا رعلات تغاتءاواضارعاوأ از قدمت :اهلعب نمدسلا دوا ما تاو تازيف لعؤف لوسي الو

 داصلاديدشتوءايلا مهن ةرصيلا لهأضعب وني دملا لهآ ةءارقةماعكلذأ 0

 لهأ ءارق ةماعلذأ ارقو ةددشماداصاتر يصفداصل ا ىفعابلا تعد ماكس مهند اهداصتم نأ ىن

 بع أ وامهنيبةأرملاؤ جيو زلا لصأ ىبسغعداصلا في فذوءابلا مضباطل“ امهنيب احب نأ ةذ ل



 وهو للانمي رطف كرباسي ىذلا للهلال قو النرش قفا. (1م) .مزحالفدم د نمش لاغلب قالعالا مرام
 يسم

 مهارباناك الذ لمرلا فقد رطلا

 هسسن ع ىس و هنرمأ ام لكل اد[ ةنم

 هللا صاوأ ىفاو و راس هناكسف
 ليلجلا مسا قدتس اف ههاونو ىلا عت

 امآو ىاقتشالا ةهحنماذهكإذإ

 نعف لوزنلاٍنابسسأ لسبف نم
 هللالوسر لاقلاق رعئب هتادنع

 دعلاهودجتأب ماعطلا هم اعطال

 لحد ىربانب نجرلا دبع هللا
 ىدوملاكامىأرف ةَأق مهارا
 مهاربالاّمف «فرعب الباشةروص

 لاّعف تلحخد نمنذاب مالسلا هلع

 هيلع مههارئاهف رعذ لزنملابر ذاب

 كب رناتوملاكإم لاذ مالسلا

 مهاربا لاقال ل تهدابعنمذختا
 لاق هبعنسصتامولا كلذنمو

 هنافلات توما ىت> ةلامداخ توك |

 حلاص ىنأن عىل لافوتنأ
 ةنس سانلا باص سارع نبا نع

 ميهاربا باب ىلااور شف اهمفاودهج
 هلةريملاتناكو ماعطلا نوبلطي

 رص هل لخ ىلا لسبالابهناملغ
 ناك ول هإ_ءلخلاقف ةريما هلأ
 انله>ا «سفنل هدب رباغامهاربا

 دقو فايشاللدبزب هنكلو كلذ

 نم سانلا ىلع لخدامانملءلحخد

 اورد ميهاربا لسرعتحرك ةدشلا
 هذه نءانلم><ااناولاولاعف ءاعطم

 انئدقانا سانلاىريل ءاويطبلا
 انلباو مهبرغتأ ىهتنلاماةريع
 اون مام رئارغلا كلن اولخةغراف
 كلذ هولعاف ةعان ةراسو مهاربا

 هةءلغف سانل اناكلمها اربامثهاد

 ثماقف ةراس تظقسساو ماذفها ع

 دوح أ ىداذافا هت ةفرثارغلا كات ىلا

 نبأ ماسالا ةفمإ هامل جردجوفمهاوب افغنساو سن اودعط راو نتي زا حان مان نوكي ىراوج

 موو

< 

 حالصالا نمي رعل !نسلأ ىلع ريبسمأ وهدف اوىعم رب وأ و رس عض وحاازهديف حلاصتل اتال

 ناىل_ءةهلالداحلد هلوةىف ناناط نط نافملاصتلا ىنعمف هنمرهش ا داسفالا فالح ىف ال صالاو

 مساحلصلا نا ئالذو نط ام فال كلذ ىف مالا نافباوصلا,ىلوأ ءايلا مضي السن كلذ ة نمةءارق

 لي وان فلوقلا و احن مام باص: هلوق فباوصلاب نيت ءارقلا ىلوأ ىعهبلدتسف ل عغب سبلو
 له ف لتدا (اريبت نولمعتاب باك هنلانافاوةتتواونسع ناو مثلا سغنالاترضحأو) هلوق

 سغنأ نم مئامصنا ىلع همشلاءاسنلا ٌسغن أت رضحأو هانعم مهضعب لاف كلذ لب وان لب واتلا

 ءاطعنعةنيبعزب نارع . اذث لاقعسكونبإ انثدص كلذلاةنمرك ذ نهلاومأو نهحاوزأ
 نئا يباع .ءةمامدصت لاق حشا سغنالا تر ضدسأو شامع نبا نعريب> نب ددعس نعتئاسلا نيإ

 نبءاطع نعنابغس انث اعجالاةناعنبا انث لاقعيكونياانثدسودجآوأ انث لاقراشب

 دنع دك لاقراش. نيا نمط مارالا ف لاق حهشلا سغنالا ترض أو ريب نب دعس نعبئاسلا

 نم رق ةققنلاو مايالا لاق حشثلا سغنالات ررمضح او ءاطع نع رح نبا نءنابغس ام لاقنجرلا

 انيرص ةقفنلا فلاقءاطع نعم رحب !نعنايقس نعناع ناو ىدهمنا انث لاق عيكونب ١

 ىبأ انث لافعيكونبا نطو ةةغنلافلاقءاطعنعع رحنا نعجور انث لاق ع.يكونم

 انث لاقراش نبا اسمع مانالا ف لاق جملا سفنالا ترض ًاوءاطغ نعجي رحنب | نعت ارغس نع

 ممتلا سغنالا ترض وتد الا هذه فريبحن دعس نعرسشب ىأن عةبعش انث لاقرغغح نب دمح

 ةيعشن عىل انث لاقعكونبا اس'مع هلاموهسغننماهجو ز نماسددت ىلعةأرملا سغنلاق

 كرابمانباانربخأ لاق ىسومنب نابح انث لاق ىتثملا ندع هلثع ريبج نبديعس نعرشب ىأ نع
 نعتاعنبا انث لاقع كونا انثادح هلثمريبج نيديغس نعرش يأن عةيعش انث لاق
 تابقس نع ىدهمنا ذك لاقعسكونبإ انئص ةعشنلا قريم> نب دعس نعلح رن عن امس

 لاق ع.كونبا (س'هص ةقغنلاو مانالا فلاقريبج نبدبعسس نعسنحالا نب ريك نعىئابيشلا نع
 لاق ىبثملا ”مهع ةقفنلاو مايالا فلاقريبج نيديعس نعى اسشلا نعنانغس نعىدهمثنا ان
 حلا سفنالا ترضحأو هلوقفريمج نب ديعس نعرشد ىأ نعةبعش انث لاقرمها رباني سم انث

 نااانريسن لاق ىمومثب ناءحانريسخ لاق ىنثملا امئاط ةسقتواهحو زيلام ىلع حنت ةأر اا لاق
 تفاح أ ص اناوةد الاهذهتازن نيحذأ ارملا تءاح لاق ريمح نب دعس نع ماس نعد رش نخ ل راما

 الذاهعد»ب ناتبضر تناكرقو كا سفن نمىل مسقت تنادي رأى ناتلاتاضا ارعاو ار وشن اهاعب نم

 ندجأ انث لاق نيس انيرمت نص حشلا سفنالا ترضحأو هللا لزئافاهمتاالواهملطي

 هتةغنىلاواهجو زىلااهسفن علطت لاف حشلا سفنالا ترضح ا وىدسلا نع طابسأ ان لاقلضغم
 لوسردا راقت ريكدة تناك ةعمر تلد ةدوسفو لسوهيلع هللا! صهننالوسر ف تازئاهنا معز ولاق

 ةسشئاعلاهمول لعب واهكسع نأ ى عا ططصاقاهقلط نأ لسوهيلع هنا ىلسص هللا
 دحاو لكس فن ترض او كلذ ىئ-عمنو رخآ لاقو مل_-وءيلعهتاىلسص هنالوسرنم اهناكك
 نيانربخأ لات سنو شمع كلذلاةنمركذ ه«بحاص ل بقة علا ةأرملاولجرلا نم
 اهتطعب نأ سغن بيطناللاق عمتلا سفنالاترضحأو هلوقىف لوقيدي ززبا تعم«لاق بهو
 لوأورغع- يأ لاق م« اهلعم_ةطعتفاهلامنمأم_ثديطعتنا اهسغنسطتالو هلاعتف امش
 نمنس حئايسصناب حششلاءاسألا سغنأ ترضحأ كلذب ىن-علاف نملوق باوصلاب كلذ نيلوقلا
 طارذا عضوملاا ذه ىوهوْئسلا ىل_ءصرخلاىف طارفالا عشلاوةّقةنلاومايالا ف نسهجاو زأ

 اشف
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 ىفا ْدْلَق . هو2دو نهرب قل .وعنو نهرارض لماذ مش اوزهادزأ نمنهةوة- ىلع صر لأ ّط رازمنهاوهأ

 ةيواععم ىف لاق ل اصونأ د لاق ىب ىنملا راند لوشي ناك هنا سامع نا نعر "ذم هللا ىبعم :

 اذهان اوأنع اويدلع نصوح يضلل لءاو ءمشلاوعشلا سف ا او رق ىابعت !نعيلعنع 14

 ا ري غاهل صدم ىفلا٠ نع هل غصت نأ ىلعالعج هلام نماهاما هباظعاأب 0 ر 5

 اما ونيسع ىلعام ١ض وع ىلعالا م ال لعمل اواهل هلذيىذلا هن وا وعصاتعم ريغ هيأت ءالذو |]

 اذاو ةعفنم الوان. عاهل ع ءلع مذاهتلم ءاواهمرل نع همت هنأ ىلعالعحتأ ارهلل لعح ىىمل >رلاوة عقم ٍ

 لواهحوالهنا مولعذ كلذك كلذناك اذا اول طاييلابلا ىلا لك ؟ىناعم نم كلل ذتاك كالذك كلذ ناك

 ل> رالف هيتيلاطملا اهلو ةأرملل اًعح ناك ذا كلذ ناناط: نط ناف ةأراوىل_>رلا ئالذ ىبءلاق نم |
 ةيلاطملا هل ق-اهق داك : رستنملحراهارت_ثاراد نمةصح ىف عغشتملاةعفش ناف لع اهنمهؤادتفا ْ

 ىلعك لذ فرطصل نا ىلع عسمبلا عاج ا فو لعدم همم دءاد“ :ذا مول نهال نوكأ !بح د ةذاهم 5

 لجرلا مص لوطي لعل اماعفنالوانيعةعف شلاق بولطا نم ض اًمعمربغخناك ذ دا: ارئاح ريغضوع

 د ه الا لن اول نامه كلذدسفاذاوا 0 رعوعىلع هن عا

 تناخةأ ص اناو هلوؤنا اراسن نب نامل -و بيسملاز ب ديعس نعهانر 5 ذىذلاريملا نايآ ادقو اماقام

 ءياكزب فخ ةتيزع

 هدام ثلارك .اهةباشا هلع جو زتذاهتحو زودت نم عفار صا تاز لاما ارنا روم

 نيباهريسخا مثد_عءاضقن ابرافالفاهكرثوتةب طن اهةلطف هرب , الا ىلءرذ 3 ”نأةريكسلا تيافا ملع

 ريت لفايباعر اواهعحارف ارذةرب الا ىلءريصلاو علا ترا الا ىلءريملاو ةسرلاوقارذلا

 سفن ترض أو هي ىنعام ا حشلا سفنالا ترضنأو ةرسع نى عه جاو لسلد كلذ ىفاهفاطو

 0 :سسحت ناو هلوقام ا وانغ صوام ىلع ن هحاو رأنمنهةوةحب حش ثلاءايلا

 ,وهرك-:امضعبوأ علو ةمامد نهنممهرك ماجا ايدل رلا اهي ونس

 17 ؛ نسهفهنا| وقتتو لوفد اوةتنو فور عملا نهريشعو نوهفوقح نماقبا من ماعرب لأب نمنم

 . كاع نونم» وعض 2 نا بيا نوملعوكتنم و وحلا

 تاسدحالا٠ نءلاجرلاا هيأ ك-ءاسنرومأ ىف نول معئاع ناك هللان الوعد اري نول معتاعناك هيا

 هتمهيلع قخالارباخاملاع ىنعب اري ب ونول مكمزل» اع نوملعرو+ او فورغملاب ةريشعلاو نيملا

 لولا هتءاسابء ىبملاو هناسحاب عسنم نسل اكلذع از ميفول تكل ص* هلوملاعهبوهىل ْىَش
 اهورذتف للملا لك اول ءالذ مت صرحواوءاسنلا نيباوا دعت نأ ١ اوعيطتسست ناو) هل أودلد وأن 2

 تأ لاح رلاهيأاو ةمطن نا ءاس لا نيباوادعت نآ اوعيطت سن نلو هلوقب ءوانُت لح ىدل (ةقلعملاك

 34 واق فتوكي الف كلذف نم ,اولدسعت حي واش ع نومحىف مجاور اول انه نيد او وست

 مهحواو كلوقب متصرحولو كبل سيلوهن ركل الا كلذ نالاجح اوصلام لئمالا ةبهمل نمنوضعبل
 نا نعىسع انك لاق مصاعول أ مك لاقورةثيد# ٠ بر مك كالذ ىف نون دش :وسأف

 0 ينال يدان او دل عبطتمبم# ن ناو هلوةىفدهاحتن ءهدت أ

 ىتح لدملا لكع نوعمهتيثاو كاع من“ هىلا مسار هاراول الفل وة: ل الك رقليعالف نيب لدعلا

 ارم نق :م!نهل بجاولا» دأ لرب قاه-اودىلءاور وت نأ ىل_عكلذ ملمع

 متلمىبلا ىوس ىهىلااهو ول :ةلوقب :ةاعلاك اهو رد: فورعملا هرمشعأ اون ملع ةقهذلاو

 ىلل-هألاق كلذىاناةىذااو نيو أ ىهالوجو زس اذى هال لاك ىعة ةلعملك املا 7

 انئص مدرحواو ءاسناا نين اولدعت نأ اوعمامت هل 9 هلوقىفئاناقام لاو 0 ل والا

 نعن ري سن دن نع ناسجن مايه نع ناموس انم لاق نجرلادمع انث لاق راش ند

 تادف ورعملاب ةرسعلاوةعقتلاو لد معلا ن

 (سماح ب (ربرج ثار - 4 )

 هللامسارك ذو لج ر 77224107 ب

 مدخلا لاهذىغ رمح ّر توصد

 هرك ذأال لامن رن ةصورك ذا

 كلااهرك ذذهكىلام كل لام فانا

 هرك ذالاّعذ لوالا نى أتوصأ| | *

 ككللالاَّمذ ىدالوأ كلو ةثلاثةس

 كلام ىلا ب اتحأ ال كلم ىنافرشثبا
 كناهمادوصةملاناكاعاودلوو

 عاسم» ىلع دالوالا اولاملالذاملف

 البلت هذا مرحالق هللارك ذ

 نا سامع نبا نع سواط ىورو

 ىل_عاولد دام ليثاكتم ولي ريح

 ناسح نامل غةروصف م-هارا

 هفايضأ مما ليلها نظف هوحولا

 مهيلاهي رتواذيع“ المعمول جذو
 ىفهللااوعست نأ ط رمش ىلعاولكلاقو
 لف ريح لانه [ىفهو.: محو هلوأ

 لاقةربردىأ نءعوهللا لملخ تنا

 مسسو هيلع هنا ىبص هللا ل اوسرلاق

 ادخن ىسوموال, ل ميهارب هنلاَذعا
 نرتوالىزءولاف متاح ىنذخت او

 ترك ذر تاق ىو ىل. 1 ىلع ىدبح

 هروسؤسلاولءلخانييىرغلا
 هير هلاقذا هلوةري_سفتىةركدلا

 ريمك!اريسغتلا ف لاقرك ذ.:ذ لسأ
 فراعملاب حورلارهو> رامتسا اذا

 راصةدهلالا ابالسحلاو ةمسدقلا

 الف سد !اعفالغ : ريم تانينالا
 كرد الوهلياالا عك الوهلياالاى ر

 صختلاازهقهتنالا ن 071 الوهتنالا

 تاانامتيا ليل ى عسا نا قحس

 هأود عج ىتال 2 هروفوهللاةم

 قالط ازاحاذا ىراصالا ضء.لاق

 رحل لفاشب رشت ناسن | ىلءعليلخلا

 كلذل ل رخ ىلع ناالا قالطا

 ةءسنملا ىضتقت اليإللاناناوملاو

 نعءلاعتم هباعس هنأوو ةوذبل ٌ فالح

 كلذدعب لاق' خبار تان دما بنام

 مدار لهنالعل | ط٠ ا م لكد هللا ناكو صرالا فاموتاو داب اة



 ش 1 نساك سس وسل عمنا هنو نائتمالاولةغلادرمل ١( ىحز هافلماهنكل وجبامتحالا وأ: ئاصمللال ل

 7 اب ب ىف 7 | _ك 17 كل.

 نيدمم [نئاص عام او حلا ف يهسةنب لاف متصرحولوءاسنلا نيباولدعت نأ اوعمطة ست نلوةددسع 00 1 8 ره

 ا وعبطتست نلو ةديسع نع نيريس نبل نعسن او نءنامقس اند لاق نجرلادمع انك لاقر اشد هلا اشغال ّ ىلع

 ماشهو ثعش أنصح انث لاقع كوننا اسمح هسفنبلاقمدرحولوءاسناا نيباوادعت تأ لاقاكه#ك اونو هساوال داع وو

 ىفلاف متسرحولو "اال يبارادعت نأ أو اوعيطتسستن لو وقنعمكلاسةدسع نعي ريسئمان عا ناتبت را درت إس أ هاربا

 بلاى لاق ةدسمع نع نب ريس نب | نغ : ماسه ن عر رح انت لاقع كوني انثص عامجلا نككال 0 5 ا 2

 كونا ًييص بخلاف نسا ن ءور ع نعل هسس انك لاق ع كونا ني 2 عامجلاو ل 0 0 1 ١

 [يص عامجلاو بحلا لاق ةديدعنع نب زينب نءماشهنعتابغسسنعيبأ انث لاق ردتلابالا اهمءاقول
 لماكلا ملعلاو تانكمملاع.ج
 0 نب ريمس نأ ع نءسولأ نع را نر ال اعلا صوم 3

4 9 | - || 6 - 
 مم رج بما ىنعي هناك ةدوملا ف لام_صرحولوءاس دلانيباوادعت نأ اوعي“ 0 ناوهلوق 0 2 .

 نيناوادعت نأ اوعيطت هس نلو سا.عن |نع ىلع نعدب واعم ىئث لاف اص نب هلنادبع لا 00 وتعب لو كار 3
 انث لاق ديرب اذث لاقرش انك دص تصرحولو نهتيباعقةوهكلاراولدعت نأ متر حولوءاسنلا 5-0 2 4
 انلرك ذلاقةدانقن ءديعسس انث لاقىلعالادبع اند لاراش نبا ام دصو ةدات 5 نع قنعَس راط < ىس لك هنياثاك و لوشن
 لعفلان ال معلا ىلع هردقلامدق

 ْ رج لدعأ نا او>راف كلذ ىوسام أوكل مالف ىلاقامأ مسهال الوعي ناك اطيل نب رم نا

 اولدعت نأ اوعبط:_س:ناوهلوق سابعن. ا نعىلءنعتي واغم ْىنث لافحلاصوبأ انث لاقىنثملا

 نبا انْثصو ةلعزبا ان' لاقنوتعب *مرص عام اوسملا ف ىعي تسرح ولوءاسستلا نيب
 هلو الوطرا ةدالق لأن عب ولأ 5 اعيجالاه ناهولا دمع 125 لاق راش

 اديدص كلم الو كلمئاسف ى 1 الق كلم اعف ىتعسقهذهم#؛هالالوقب ملدعب 32 سل نمد مسعد

 تازنلافةكلم أ ثبان مع ةرنب زب زعلادمعن ءهدئار نع ىلع نب نيس نت لاق ع ,كونا

 ةيواعمولأ ل لاف عسب كوننا مص 1 ا

 نعى راخا انث لاق عيكونا انناص عامجلاوةوهنشلاق لاق كالا نعريس وج ن
 لاقلاق ءاهرزلاى نأ نيديز اذك لاق لهسن ىلع انئرص عامجلا لاق الاس

 نيدص .عامجلاوب1لاق لاف م صرحولوءاسنلا نيد اول دعت نأ او عبط ءسس: ناو هلوقىف 0

 متصرحولو ءاسنا نيداولدعت نأ اوعطتسست ن ناو هلو5 فد زن الاف لاق بهونب اانرمحت لاق س

 اوايعالف هلوقلب وأن قفائاةاملاق نم 1 ةيءكلع ءمرطتساال يشكل ذذهيلقو هندن نمت ا

 تاةلاق دينعنوعنزا اذث لاق ةيلع نبا مى لاقمدارب ,انب بوقعت انثردص لبلاك

 نعد نع نوعئنانعةيلعننا انث لاقنا.غس (مئارص هسفشلاف لملاك اوليمالق ةدسعل

 اوايمتالف ةديبعن عنب ريسن.!نعماشهنع ةماساوبأ انث لاق عيكونبا انثمع هلثمةد.بع
 لاق ىمومن تابح انث لاقىن#ثملا ٠مرط عام اوبحلاقلاقهنطأ ماشهلا#لسبملا لك
 انئاهح هسقنبلاقليملالك هلوقف ةديمعن عنب ريس نب نع ماش هانربتأل اق كرابملانباانريحأ
 ةدسييبعتلاسلاق نيريسنب!نعمعاز والاانريخألاقركبنب رشب ان لاقىنالوكنارصن نب رحت
 نعورم نعفسول نبل هس اذ 0 ونا انئالص هسفت: لاقل يملا لك اولمئالفهلالوةنَع
 لاق مداعوبأ 0 لاقورعئيدسم مرح مسقل او نايشغلا لاق ليملا لك !وأ الف نسحلا

 لاق ىنالا "مرض ةءاسالااودمعتال لمملا لك ادا ايدها نت متن اننا نع بد انت

 1 امث لاق عسكو ونا 0 دج ل م حو لأ نبا نعلبسث انث لاقةغ ل دحوبأ ان

 نبا انثص ملاظي وء سن تادمعتي لاق لل 06 اواءالف دهام نع ىنغلب لافي رح نب انع

 سنو 0 هل مده اكشن نع عي أ نان « نو ؟0ن' ىبسع نعد ءولأ اند لاقع_دكو

 اهذنعهتيبمى لمعا !ىفاذهلاق لما لك اوا.ءالذ هلوقىفدب رسب الاقلاو بهو نب اانرم شلاق

 ه«سفقاعوةردقلا ىلعلدب هثودع

 ملع علا ىلع ءلدي ناقتالاو ماكحالا نم

 مد-ةملوالاو ايتعالا ناس : رالو

 اضي اةطاسآلا مهضعب لاقو ىفاثلا ىلع
 مىرخأو هلوقك ة ردا ىععانهه
 الواهمهننا طاحأ دتاملعاو ردت

 ىلعالا لدياللوالا نالراركست مزمل
 ضرالاوتاومسلا ىفاملك-!كلام
 ةردتلادغي ىناثلاواماعرداق
 ناوءامسثالا عيجىلهتقلطملا
 ضرالاو تاو,وهللا جراختضرف

 فردةلاوءاضّقلا هإكسنا ىلعو

 هداحتاب , عطقنتامناتاذكمملا عدبج

 ايمسالو وأتلاوهعادياومنب د وكنو

 ىوهلاو سفنلا ىودت نمريثك ىف
 وهو تاريخلاب أ نبفالانااعيشلاو
 مةينامجرلا رطاوينابوىحولابهقلا
 لوسرلاق ةاشد نموهدابعصاوحخ

 عش و ىلأي رلاماهلالا فلاخ ىأ 1

 ىوهلا عتب نآب نيدمؤم ا لمسسريذ

 هلون ناط.ُتلاو سفنلا لب وستو

 لونامىلانالذ كنا هاك ىلوثام

 مكوه الماعم لال سد هلصنو
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 ثوعلمةنوعلم ايندلامالسلاه.لعلاقأك (1م07) ايندلاىهادي صان الميشالانوعذين او كرشلااهتمداوت,ةيمئتاغضاثاناالاهيودنم 2

 ا انث لاف لضغمنبدجأ انث لاق نيسان يدم [نثدط هريشنمسصت امفو

 لاق مسالا انئكص اموناهل مْسقي الواهاعقغتن الفاهملع ل علوش لسبملا لك اوا.عالف ىدسلا

 لوقي ةءاسالا دمعتي لاق ل ملا لك اولية الفدهاج لاق لافي رحت انع با ىتث لاقني هلا .انث

 بول أن عدي زنيدا نع ىنأ انث لاق عيكونبا (نئاع عابجلاهناىنغاب لاق ليملا لك اولمتال

 | ىف ىوسقءذهوهللالوقي ولدع.ف هئاسن نيد مسقد لو هيلعهنبا لص ىنلا ناك لاق ةبالق لأ نع

 نءةالق آن عبوبأنعيباهولادبع انثلاف عبكونبامثمح كامأ الو كل ءاسمفىناتالف كل مأ

 نع نأ انث لاف ميكونبا اص هلثعلسوميلءهللاىلص ىنا!نعةثئاعنعدي زن هللادبع

 هللا ل هىنلا نع ةرب رهىنأ نعل ل منن ريشب نع سن نب رضغا |نعةداتق نع ىحن' مامه
 طقاسءيةشدح أ ةمايقلا مول ءاس ىرخالا ىلعامها دبا عمل رع نان أس ا كتناكن ملاق ملسوءبلع
 دبع انث لاق مهاربانب ىنثملا ٠مدص ةقلعلاك اهورذتف هلوقل. وأن فانافاملات نمركذ

 الو ما ىهالاهورذنلافةقلعملاك اهو رذتف سايعنبانعىلع عتب واغ» ىتث لاقحاصنب هللا

 رابح نس لعسم نع : رةعد نع ثعش أ نع ناعنبى ع انث لاك .5ونإ انئرص 2 وزتاذ

 كرابمنع نا.عزبا انث لاقع_كونبا اص لعب تاذالواعأاللاف ةقلعملاك اهو رذتف

 نيلهس انث لاقع.كونبا انثمص لعبتاذالوةةلاعماللاق ةةلعلاكاهو رذتف نسالانع
 اهو رذةفةداّتقنعديعس انث لاودب زب انث لاقرمش انناع هل5منسحلانعورع نع فسو

 انربختأ لاق فاز رلاد_بعانرمخأ لاق ىك نين سملا ايخمع ةنودسلاكوأةسوبغاكى ؟ةقلعلاك
 انث لاقديج نبا اناص ةنوصسلاك ةسوريفاكة قلعلاك اهورذتف هلوقىفةداتقن ءرمعم

 دما مدح لعبت اذالوةةلاطماللوةب ةقلعلاك هلوقف عب رلانع را سعج لأن علس نب ماكح

 الف هلودف سن نب عب ىلا نءرشعج ولأ نريد لاق دعس نن نجحرلا دبع ا لاف ق عما ىن لاق

 ركبىدم انث لاقعيكونبا ان'مع لعب تاذالوتقاطمالةةلعملاك اهو رذتف ليملا لك اولي
 انث لاق ىنالا "ميرص لع.تاذالواع الاف ةةاعملاك اهو رذتف ردها نع ىنغلب لاقي رحب ا نع

 نبا (نْثص جوزتاذالوءابتسلةقلعلاكاهورذتف عمن أنبا نعلبشانت لاق ةةيذحوتأ
 سلاهئاك اهعدناللاق كاصذلا نعربس و> نع واعموب او دلو ا و راخلا انث لاق عسيكو

 ىدسلانعطابسأ انث لاقل_ضطغمئىدجأ انث لاقزي_سملانيدمت انئدص جو زاهل

 ىدب زنب لاق لاف بهونءاانرمش لاق سنون ٠ مع لعب تاذالواع أ اللاق ةقلعملاك اهو رذتف

 ةأرملاةئبهك ةئي تمت اواهل ىئتنتفاهسفنو ةالغع تسل ىجااةقلعملالافةقلعماك اهو رذتف هلوق

 هللاسامناو رعح بأ لاق ةقلعملا كاتفاهسفنا ىِغَسَتفةةراغمالواهحو زدنع ىهالاه-وز نم
 هيفاوءاطتسااهف نهحاو زأنيبلدعلاب لاحرلاةةلعملاك اهو رذتف ل.ملا لك اواممتالف هلوقب هؤانث لح

 ضرفاسعف ىرخالا ىلع نهادحاراثباب كلذ ىفر وحلا كلرتوةةغنلاو ن نيب ةهسقلا نم نون لدعلا

 ةسرمغلا نم يولقلا ىفاممننيبهيفلدعلانوةيطبالابع مسهل عفص دق ناك ذاءيفنهنبب لدعلام لع
 كلد.ىعي (ام-راروغغناك هتلاناف اوقداواوط7ناو) هلوقلي وان ىفلوقلا ه8 ىوهلاو

 مباع نول هللا ضرفامو ؟>او زن يب كبس ىفا وادعتف سانا هيأ ماا عااو حلت ناوهؤانث لح

 اول نايهسنعى ا هنىذلا ل ملا ىفهلئااوةتتو لوة» كلذ ىفاو رو<الف فورعملاب ةرسثعلاوةق غنا نم

 هنناناق لوةبار وغغناك هللاناف 1 اهلنا +ب-وأاماهة-اهوطظتف ىرخالا ىلع نهادحال

 كلذ ىطغي و هيلع وةعمكر ثب كلذ لبق نمماع كرو وكليم نم وك. «فلسام مكبلع رأسا
 م-تبوت ليقف مكيلعبانذا يباح :رذاكولوةيام>ر لبةكلذفعكدنم ىضمامهكذع» رغعب يلع

 نع نوع ن.ندب ومك-:ديطصلا كسل ءبص حرت قون ملع كلذ ىف روج نمو نم فاس ىذلا نم

 بيضنلاو هالاوأمو هللارك ذالااهمذام
 الهأ هنامهلح ةغئاط ضورغللا
 هنافهنيا اودعرذكم مهئاضالو راذال

 م ئمةلالضلا نمتبلا نسل اوني لص

 اغلمم ثثعد مس .وه.كعدلل اىلصلاق

 هّنلادعو:وْش ةءادهلا نم ىلا سلو
 الوةنحلا ىلا ءالؤد هلوؤوهواقح

 قلحلا ماوعىعبهكناماب سيلملابأ

 نوعمطدو نوبو::الونو.ثذب نيذلا
 راغغل ناو لاق د ةو وهل هللارغغب نأ
 ىنامأ الواملاص لل عو نم او بان نأ
 نيذلاءوسلاءاملع باتكلا لهأ
 عمل اوءاجرلاب ماوغلا تورسغي
 باطلا قا ٍرط مهيلع توعطقب و

 نمهنمعت ىك نه سلف داهتحال او

 نمهتمدحىف ىبعت نك ىنعتب نأربغ

 ًاو-لمعن نم هتمعن ىنقي ناربغ

 ىلعن رلاراهطاب لالا ىفهب زك

 مسوميلعهتلا لصلاة أ5هباق 17
 ةنكن هبلق فت كت اينذ دع بنذأاذا

 لعسهنم ع جروبات نافءادوس
 ه-ريعاماو هننانودنم هلددعالو

 ةعاطلار وفىلاةمصعملا تاملظ نم

 راللاب ةرصتن ارييضاةوعب وتلاو
 ناو رك ذنمةرامالا سغنلا ىلع
 نسحأ نمو سفنوأ باق نمىأ
 مسوءلع هللا لصد# نمئيعدانيد
 «سهتوهملقوددور وهرمس منيح

 ىلع ىفاطيسم لسألاقاك هناطمشو

 مرت لوقي هسفنمالسسا نموىدي
 ءاسنالالوقي نيح ىمأىتمأ ةمامقلا

 هنأ ىى عع نسكت و هو ىبمم#ن ىيست
 هن اك هتلادبعي ةدهاشملا لهأ نم
 ه«سقلخ نسحأ هنالو هارب لبهارب
 متهناو لاكسلا د غلب نا ىلا ظعلا
 دخت اهللا ناي مهاربا هلم ع

 لبق الل مهاربا دعاك المل

 ىلسالاو كلم اامرماع نبت وذحم
 ل

 هللاىلاةلكسلاب رقتذاهيالدح الا هللنا نماريعقى ادايلخاهيح لس .و هيلع لبا ىبص د ناكو بدءا لاق كل + امم سو هيلع هيا ىلص دم لبقو



 0 فرار دل نا لا ٠600 اا
 0 0 "اييألا |

 0 ا * 0

 1 - بيب اونيملاعلابرالا كود عم مناف هنا اود ءةهل "الاخت |ليلخنا نا بيبملا (١م8) ماقموليلخلا ماعم قرغلاو هلاوحأ لكى

 كبلالاعوفتفاونغ مش

 ماعم هو ادت قاعلد# نر

 ءانغلا رعب ءاعبلا لد ءانغلا قءانغلا

 هللو) برل/نعبرلاب لوي مزحالق
 تاكو ضرالا ىفاموتاوملاىف'م
 فكنوتةةةس واط ئد لكد هللا

 ىلتي امو نهدف ف هللا لةءاسنلا

 ءاسنلا اتب ىف ئاتكسا !قوكلع

 نوابتك امن مونو:ال اللا
 نيفعضم ماو نه دوك تأن اودخرو

 ىاثلل ا موقت نأو نادلولا نم

 هنلا ناؤريدن نماؤلعةتامو طسقلاب

 نمتناحخ ذأ صا ناوامول هي ناك

 حانحالفاضارعاوأ از وثناهلعب
 مصل اواك د امهن اص نأامهلع

 ناو حسا سفئالا ترضدحأو ربدت

 اعناك هلياتافاوة تن واوناس#

 نأاوعيطتست ناواريم نول مع:

 اولنع الف مدرحولوءاسنلا نين اولدعت

 ناوتقلعماك اهو رذتفلملالك
 اروةغناك هللا ناؤاوةتتو اوهدت

 نمالك هنبانغن انرغتن ناوام-ر
 هللوام اع ساو هنن ةلاكو هتعس

 دلو ضرالا ىفاموتاووسلا ىفام

 نم اتكسلا اونوأ نيذلا ادصو

 ناوهّللا اوةتان أ اءاو يسلق
 فاموتاو كلا ىفامهناتافاور فك
 هلبوارس جات غهلنانأكو ضصرالا

 قكوضرالاف امو'تاوجعلاىفام
 سانلاا هي كمهذب أش ب تااليكو للاب“
 | كلذ ءهنناناكو نءرخ”ايتأن و

 | رذعفانت دإ| ناوثدب رق ناك مارب ذق

 هنلاناكو ةرخخ الاؤامندلا اوث هللا

 اونما نيذلا اسهتنأاب اريصب اعنمس
 هتنءادهسش طدقلاب نيماوقاونوك

 مكسفنأ ىلعولو

 اههب وأ هللافاريقفوأ ا.نغ نكي نا
 تاواولرتنأ ىوهلا اوعبتت الف
 تاكسلاو هلوسر ىلءلرتىدااباككسلاو هلو <روهللا اونهآ اونمانيذلا!هيأ اء ازينحت نولمعت اع ناك هننانافاوضرعتوأ اول.

 نم كاك هللا نع اهرغتن ناو) هلوة لد وان ىفلوقلا ُُق نةلط..النأ ىلعمسعا و م نوقوةدح

 [نهمفصل لصلااهيلاهب سوقا !ليعاست كلذريغوأ اهايشوأ اهلاجلا رضوا هم لل ءلاباهنع ضرعا

 نيد رقالاو نم دااولاذأ

 وأاهح و زاه.اءزشندقىتلا ارا تن تافهؤانث لح كلذ ىنعي (امكحاعساوهناناكو هّتعس

 8 وزلا أ و هملعاهل هنأ بح .وأامو ةقفتلاو معلا نمهسئماجةدترءلط واجئاملواهءون نءاهحو زل

 اريج نولمعت ىناك هللانافاوة:ةوا اوس ناو هل اون هملا هللا هيدن ىذلان اسال اياهلعن#خالا

 اك هللا نغباهانا دزلا قالط:اقرغتذ لئاماهنلا اوهىجاأب ةرمشعلاو ةعفنلا واهل مس اىف اهقاملاو

 نءاهل ملص وهاج و زج وزئافهذهاما هاذ فةعسنمتةلطملاةأرملاو جب وزلاهننانغي لوةب هتعس نم
 ةةعوأ ةقلطملا نمهلل- أ ىهةسحوزو عساوفز ريفاذ_هامأوة«دعوعساو نز رام و لوالا قاطملا

 اهندب ومس ىغقاةامكح هقاح نمامه ريغوا مهاراةقز رفامولاعساو هنا ناكو ىنعن اعساوهّننا تاكو

 كالذري_غىواهزيغوت اب ؟الاهذهىفام ندب كحل نماهانفرعىتلا ىناعمارئاسو قالطل او ةؤرغلا نم

 | كلذلاقنمركذ لد وأتلا له لاق كلذ ىفانلق ىذا او: وهقا ىفهاباضقو هريد دنو هماكدأ نم
 ناو هللالو: ىفد_هاحت نع بوف ىنآ نبا نع ىسع نع مص ءولأ انك لاقورعنب ر# ءمرص

 (ةشدح ولأ اذه لاق ىباملا ٠ مي رص هدعس نملك هللا ىنغي ىالطل !لاق دعس نمالك هللا نغأق را

 ١ امو تاوعسل افامهنو) هإ ]ودل وأنقفل وعل | هزم دهاعت نع عد ىأ نب !نعلمُش ان: لاو

 قامت افاورغك:ناو هلللاوة:اتأك ا رم لبق نم اكسل اونو أ نيذل اندص ودةلو ضزالاىف

 | تاوهسلاهنوحام عنج كام هنو هانت لج كلذب ىنعن (ادرجاينغدتلا ناكو ضرالا ىفامو تاوعسلا

 نمناؤاهلكءاسشالا هىذلا هنا هل ذماربك ذنو هتحو ز وهنكس قارغب ةثحولاوةقاغل اوةح املا نم
 مث ةدسشو ىذ لك سلوا وةحاح 5 انئىذلكو هدلعل نأ هيلع ردعتم ريغفءايشالا عسيج الم هل تاك

 لاّقف مهتمدنرملالءذام لعف نمدنعو و مه: ولو قرين أ ىبرم ١ ىقىعس نملذعلا واد لج حنو

 ةار وتلا ل-هأ مهو باكل لهأان أ دقلول ون ابا اووكابق نماكلااون رأنيذلاانيصودقل و

 اوغلاحو هوصعت نآهتلااو رذد»ءالون هنا ةنامهلو لاناوك انصاولوةد 1 اياول.الاو

 قام هللنافاهوغلاذقف نونءؤملا هيأ و اياهتيضواودعح ناولوةباورفكست ناومس.منو . هه

 ناكاذكرغك ى نودعت الوكسغن ريغ ةيصو عكفالخت نورضتال مناف ضرالا ىفامو تاووسلا
 هدهع اولدذا مهمل >5 مكرلعهنضغلوأ تو عكبهتب وقعلو زر قىراضنا اودوهنلالاثمأ اوفنوكست

 ررانخلا و هد درغلا مهمل ءحوب درمدملا نمو سغل !ضفحن نمهنفاوفاك أمهم ريغذ :ةاثمماوض#: و

 ةقاقلادبلا همم هقاخ احلا نالاؤاكر ومالا نمل ذريسغو هلالذ دارأ نملالذ اوهزازعادارأ نم
 لزنتةقافالو ئهىلا هبل ة>احالئذلا ئئغلاوه ومهؤاذقو مهك القو مهواَعب ومهاوقهب وةحاحلا و

 ةديجلاهعئانطب دجلا قاما اهيأ ءاعبحوتساىذلاد.1اوكريغىلا الو سانلا أ مكلاهرططت هن

 هنو ضايانعف «تعاط ىلا ةعراسملاومّ اتاي سانل خي[ كل ذاوع دةسساف جددا ليج اهثالاو مكلا
 نع سانرمخأ لاق مئاهنز هتلادبع اذث ' لاقوصسا انث لاقىنملا ئندص كمنع ىاهنن و

 ل اع
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 ا تاومجسااىفامهلنو هل اوقراو 2 هحوامو ل ئاق لاق ناف؛ ظرف لاق اليكوهنلأب قا هد نعد دعس

 0 اووسلاىفام ْ ريخا ىنعم فال: ثالثالذرر 5 لل.ةىرخالارب ”1قامدادحا نيت !ىف َصرألا

 قودنعت# "را رابىلاهتحاسرك ذ نيتي الا ىدس ا ىفدنع .ريطتا نا كال ذو نيت" الاىف ضرالاو

 للسقال كو هنلاب قكو ال .جاينغ نا تاكو ةالفأ لاق نافد رم د وهبدملع :وهنةايأدت راب اطقدى رخالا

 هناو علا هللا فصو نم هن تنام متذي نأ طصامما ديجايةغدلا ناكواهمف لاق يلة: الاى بىذلانا

 اموتاومسلاىفامهنإو هلوقررك كلذ ةريب دا لاو اهي يع حمرا حاحا اواو < ذي اودو#

 ىل_ءهللاناكونيرخ ١ انتأب و سانلا هيأ بهذي أ شانا) | هلوقلب وأن ىف لولا ٍّق ضرالا ىف

 م 2 ؟-ئانفاوكك الها بهذي ىأ ميهذي نيانلااهناءاشناة واخوات وجا (اردق كلذ

 ىلع هللا ناكودت رمعتو لبو هيلعهليا لصد هين هر زاوا كريغ زب رخ آسان:تاب ولوقي نب خي
 : هرادهاذ خا رب دق كر ريس 6 1 لاديتساو "فاو ؟ اله ىلعهننا تاكو لو 7 ار دق كلذ

 نيذلا 0 ردالااوفاخنمذلا ني :ةاخلات ا ”الاءذس مهؤانث لت وااو كلذىلع

 مهل ”ماون وكم د نأ 2-0 ودملعهنيا ىلص د نادت ١ ارذح وامك ننئاغلل ك_:الودل وق قهنلا مه ا

 0 ارمضد نلف م نم هلع لعف نمنا مهفرعو نيكرسشملابهةاوهدادتراىف ىهنمدترملا لعفاول عشب نأو

 9 "م -يجلا فاوبنلاولا نضرالا قانوتاو ا راك تاجر هندرب قب و نأو

 لعفاولعف مهنا لاصتتس دائسالاو لالا نرخ ,رخ ”ايتأف و سانل هيأ مبهذي أ شي نا هلوةىفوسهدعوت

 هتبصو سو .لعقلا لمد هين ةريصنل مم مهريغن رخ ا 1لادمتساب دن رملة معط ف قريد نا

 دتو 34 لاثمأ أون ونال ميريسغامو ةلد.ت اولو::ناوىرخالاة ب. الاف لافأك هاب د ىلع هتر زاومو

 ىعباذهم 0 معلا ةف نابل "رهط ىلع هدد ب رض تازئاملا ا إس وميلع هنن ىلص ىنلا نعىو ر
 هر ره ىلأ نعهبن نع اس ان لاوس سد رب زعلا دبعن ع تئاع كلذكس رغلا مع

 دعس انث لاهدب زب انث لاقرمدب انشدص اعكلذفةداتقلاف رس كل هال ىنلانع
 اني ردم اورداقارب دق كلذ ]هلا ناكو نيرخ“ ابتانو - سائلا اهيأ هزي ًايئدنا هلو5ىف ةداق امد نع

 تاكنم) هلوق ىلا وان قلوقعلا و مهدعإ نمنبرخ اب أبو قلن نمءاشن نم كل عنا كلذ ىلع ١

 ناك ن مهؤانت لح كلذ عت (اريصباعمم«هلباناكوةرخ الاوانتدلا باوث هييادمعف ايندلاب . وو دبر

 00 رغك اان رونطيتس نيذلا قاتلا لهأ نمملسو هملعهللا ىلص ده 4 ناعالار هطظأ نم ادب رب رغا|

 باو د هلا رعد: هناسلب ناعالا نم هرهط ام راهطاب انندلا ض رع ىبعنانت دا باو تاعالانو هرواظ كلذ

 ىلع هيطاا ًاواده-ُثم ى || عمده شاذا منغملا نم دعي 0 هوهأ سف هيا و جوا جممانثدلا ىف هوا ٍخ ىعبان انئدلا

 ف نيلماععلا نم ناك مةبالا ىءقمورانق ةرخآالا ىف هءاوقامأ و كلذدمش انو هلاثومتن رذوهسن

 هع كلاموهو هلك كلذىلءرداقهتلا ناكل ذو لاك ااو باقعلا نمةرخ الان .ةزخ“ الاف ةءازحو
 5 روسيا ال اهفمهواهمف مهل انعأ مهمل !فوناهتنب زوايثدلاو انادي ر ناكنمك رخالاة, آلاف لاف“

 ىنعامن او نولمعن اوفاك املطاب واهيفاوعن_صامطم-و رانلا الا ةرخ "الاف مول سيل نيذلا كئاوأ

 نون .ةضنيذلا نعلداحالو هل أود ىف مهفسص ون دلاوى ريبأ ب مف اوع--نيذلا هوا: لج ا 4

 ذا مب هعموهو هللا نمنوغخ: الو ساذلا نم نوغذ ام“ انوش ناك نم الهنا ناههسفنآ

 اريدس هد اعيم مشا تاكو هل أودو مهقاشنو م جلاخغف أى م مئارظن نمناكنم و لوقا١ن مى الام تونسي

 مهراهطأ او مهلا عابايتدلا باوق نوديرب نيذلا نوةفانملاءالوهلوق املاع. ؟« هلي 1 اكو ىنعت:

 هيلع مهاسع ودمج رص ءاذناكو ىنعب. ١ ريصيانما مها مهأود ونينمؤملا| اوةلادامهل نو هلل َنينحْوِمأ
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 اايندلا نمامندلا ف هءازحهي راجهللا ناقوإ نما هءازح وايندلا _او ]وعند ر نيقفانملانما.ئدلا

 ىفلوقلا 1 مهر ودصقىذلا ل غلاو سغلا نم مل هنودبيالو هنوةكياسيف نيت :مؤاحال كو وعم

 1 .ةالاو هاريصن طة را لا 1 رب دو ّط نرخ "1 6 ايا .: ضرالا امو 6 !بيج ْط ضزالاف امو ّط هلئااو

 او آغا رغك عاونمانيذلا ناد عنالالض (183) لضدة فرخ “الا موملاو هل سووميشكو مك الموهللاب ركل نهو لبق نم لأ ىذلا ظ

 هلا نك ملا رغك اودادزا ماورغك
 ىهلدال دس مهيدهيلالو مهلرف هَ !

 نذلاامل ًااياذعمهل ناب نيقفانملا

 نودنمءاملو نير فاكلا نوذني

 0 ةزعل امهدنع توعاس انينم وم

 ىوكاعلزتدقواعمج هةزعلا ناف

 هتلاتاب [متسعمماذا نأباتكلا
 اودعتتالفاوم ًازهتس واهم رفكي

 هزيغشثب دح قاوضو << ى> مهعم

 نيةفانملا عماج هنبانا مهلئماذا 4 1

 نينإا 6 .بماه» ىف نب رفاكلاو

 ةمك-!ناك ن .اف كن نودب رش
 تاو نك لأ اولاق هللا

 وتس اوال نب رفاكلال
 مم هللاف ني مولا ن+ كك« 0

 هلال عك نلو ةما. هلا مون كني

 (المبس نيسخم ولا ىلس عنب رفاكسال

 مصاعحالصالا نما صيت ارّملا

 اكاصن روذانلا ها وةزجو ىلعو

 داصا ىف ءاّملا ماغداو ميلا نم

 سعال ازرمهرب ريغب ناك ثدح ا شن نا

 نم

 قب رط ندم شروو همقؤ و

 اول ناو ف قولا فةزجو ىناهةصالا
 نوقايلاةزح .و صاع نءاةدجا و واول

 ىل_ءامهالك لز ًاولرت نيواولاب
 لاززالاو لب زل نم اة ا

 رهوأو ساع نب ٍ
 لعاغلل نيمذمملزأ رنا 01 :تودانم ذانلاو

 مما لعافللا نبماددشملز دوو

 لوعغملال اننيم نوقاماا بوقعتو
 ال نوف ط ءاسنلاف فوقولا د“
 ءتشب وا #تملاو هللا ىأ فطعلل
 كامي ىأ اضر”فطعللالناداولا
 نآىفو نيغعضةسملاىفو ءاسنلا
 ه الع ط طسقااب اوموقت
 اريخ ط مهلا ط ريح ط اص

 ط ةعس ة امر ط ةقلغلاك ه

 نأ ط . ضرالاىفامو . كح

 حج



 طر لا ءادتنال

 اا 0 "0 000 1 ه ةيزلا

 ا
1 

 ل , 9
11100 100000 

 0 ايلا ط هاليبس اه ادعي ط ليقنم ه اريمتكلدا ج 30 3 اوادعت نأ ىنعملا قاغتا عم

 ْ 0000 ا ا ااا ا بصغلا لمح ناك ناونيةتفانملا

 اعيج ط نينمؤملامذلا ىلع عفرلاو

 ليلعت لكهدعبام تال ز هريغ ه

 هدعبامتالال ه اعيج ط مهلثم

 ءادتبال ب مكلنيقفانملا ةغص
 مكعم صن رثلانايب هناعم طرسشلا

 ماتاو فطعلا بنا محرتسل از
 باوحاولا# نالالفيصن ىاغنلا ناس
 البس ط ةمايقلا ط نينمؤملانا

 تاسترثلا نسا ريسسُتلا « ه
 ق-حلانيدلا ىلا :ةوعدلاب ةقثاللا

 وهفيلاك.:لا لوبق ىلسءشععبلاو
 دعولانارتفا نم نارقلا لعام

 بيهرثلاب بيغرتلا طلشو دبعولاب
 ةمظعلا ىل_ءةيلادلا تاء“ الامضو.

 ماحكحدالا تاسلاءاب ربكلاو

 لاق ىوتفلابلط ءاقَسالاو

 امثف وعاتف ااتفاف لحرلاش تغتسا

 ناعضوت نام«ا امهو ىوتفو

 لكملاراهطاوهو ءاتفالا عضوم
 ىوقىذلابالاوهو ىتماانم

 لكشأ امهنان ب ىوق هناك لسكو
 ءاتغتسالاو اب وقامشف راصو بشق

 ىمقيامئاوءاسنلا تاوذؤ عقبال

 اوغلتتا كلذاف نولا وأ نمةةلاح

 نوثررب الانا مس منا مهضعب نعف
 تا را ناسا ذلا

 فوقف لس قوءانصوالا ىفهن'ىلدقو .
 نوكت ةمثلاتناك نهل فادصلا

 لاموةل حج تناكتاف ل راادنع
 ناواهلام لك ًاواهم يوزن اهلا
 ىت>جاوزالا نماهعنمةعمد تناك

 مكيلعىلتبامو هلوقامأ اهثريفتوم
 ءادتبالاب عف رهنااهدحأ هوحو هفق

 مكتفي هللا ىأ هللا مسا ىلع اةوطعم
 ْض :أكيتفيباتكسصلا الثا و

 ةيلعاشقل ا ىلعاعفرنوك نأز وحي و

 2 اوقك ىاتل !ىعم ب اتكتلا ول: لاوهتلا كتي 6 انالب زاجوكتغي يىفرثت ىلا ىلع اقطع هن ةوكس

0 0 0 0 

 0 ا انيتاسسلا بارا ور كحارتا نيذلااجأاي) هلوق ليوان
 نم مدق:اذدو (اولدعتن أىووهلاا اوعبتت الفاح مىلوأ هتلافاريقفوأ امن غن كم تا نيب رقالاو

 0 للا ءس نيذلا لعفاولعغي نأ هلوسرب وهيزينمؤملاهدامعىلاهر 1
 اهيأاي مهلهتنا لوقد رفوذقاف لهأ مها مهم مهنيسعتو منع مهمذو هياكع أ ىف مهل رذغلاب موعي نأ

 لدعلاب ىتعي طسقلاب ماقلا :اغصوكقالخ أن منكما لوقي طسقلاب نيماوقاوفوكاونمآ نيذلا
 اوذمآ نيذلارك ذنمنيماوق هلوةىفام عطقلا ىلعءادوشلا تيصنودمهش عج ءادهشل اوهتند ادهش

 مكتداهش تناك ولولوغ مكسشفنأ ىلع ولو كس داهش ني-وأ مك-ةداهشدنعل طسةااباوموق هانعمو

 اووقت نابابت تىلءاهومق او لدعلاو طسقلابامفاو هودق + 5 ؛ رقأوأ مل نيدلاو ىلعوأ سفن أ ىلع

 مح نيب ىوسىذلا هنا نافاورودتف ىنغ ىلع هرقتلربقفلالوريقف ىلع هانغل ىنغلاجفاوأي ءالوقوط ااه

 ق-اوامم ىلوألدعلاب امهنمدحاول ملة داهزلا ةمافأ نم سانلاا هيأ يمْزلْ ا مفريقغلاوىنغلا

 نم هريسغفو كلذفامبنمدخاولكذ ةصمدقاعت ملعأو وهف مكس ودام ىلوأ ؟ةانهكا ا اموال يحتم

 اوادعت نى وهلااوعبتتالفامهمل ءوامهل ةداهشلا فام تس ة د وستلاب مم كلنا ه<_دماهاكرومالا

 دحكىلا ىغىلعري :ريهعألوأ ؟ريتف ىلع ىنغل اهمتقاذا همست داهش ىف ل ملا ىف مسن اء اوهااو عملت ”اللفل وَ وع

 لدعلاباهئاداب , هللا سام ىلعةداه شل ااودأو ط و طسةلا,هنفاوموق نك-لوقملاريغاوإوةتفْني#ي رغلا

 دهاشلاد همي لهوط قةلابدها ثلا هسفن ىلء ةداهشلاب موب كول "5 لاه ناق هلوهيلع مد: ن -

 هدهو هبت ىلعةداه لأي هلمحم مي أرهيقو ريغل قددنل ءنوك كا للدم ب ليد هس 1

 َّق قريب 1ىباورذ_ءِنذلا هلعذاماولعشي : نأ ني.:مؤملاهدامعهؤاذث لحهتلا ن مانقإ دان ا

 مهلمخداهش و ملسو هيلع ىلص هللا لوس ردنع ل فام هك ذم اوفاخاموهتنامحتواوق واو "رمدأم مو رم

 ىلع داهشتناك 1 رووا و كاسة داهشلا ع ةةاذامهللاقف حالصلاب هدنع

 منمهجروهتدارقوأ هرغفوأ همت دهش نم ىغ -:لمحالف كابر أو -: اهم وا اووكسفنأ

 هلبال ومس .رلام دان تارئاهاليقدق راهم امتكو وقخلاب هيلعةداهشلا َك ب ' ىلعالو 0 رلاب هلدداهمشا اىلع

 انث لاقدجلأ انث لاف نيس نيد شع كلذلاق نمرك ذ لسو هيلع هللايدص
 ىلص ىننلا فتلزن لاق هني ءادوش طسقلابنيماوقاووك اونمآ نيذااهيأاب هلوق ىف ىدسلا نع طابسأ
 ىلا ملغ الريقغل اتاى 2 ريققلا |عسعلضناكو ريقفو ىغنال> روسنلا مصتخا و مسوهيلع هللا

 اوعبتت الفام_ مم ىلوأهللاف اريقذو امنع نك نالاقفريهغلاو ىنغلاف طسقلاب وعي نأاالا هنبا ىاق
 نيمّؤلادقانما رع ةداهشلا فزنا ةوحن كإذ فنورخ لاقو 3 هَ ”الااولدعت نأ ىوهلا

 سرع . كلذ لاق نمركذ ريسقغلاو ىنغلا نيداهم 4اومأق نمل مهتاداهسثد مهمابق ىفاو رم

 اطسقلاب نيماوقاوفوك هلوق ساحب نع ىلع نعتبواعم ى لاف امن هئاذبع 1 لاه ىيثملا

 مهسفن ا ىلعولو قم ااولوقب نآنينمؤملاهنلارمأ لاق نيد رقالاوندلا ولاوأ مس غن أ ىلعولوهنن ادهش
 انج ترك نأ هاوق كالذو هتك كانك ماوجبرتالو ءانغلا نفاوااحتالو مس ئانبأ وأ ميا اوأ

 دباس اس لاقىئالا ب رص اوروكنقملااو رذتفاولدعت نآىوهلااوعبتت الفامهمىلوأ هنلاف

 تاك لاق ةيارقلا ىذو هداولدلاولا ةداه ىف اهشنن نع سنو نع كلرابملا نب !انريخأ لاق رمصن تبر

 .اوفوك اوما نيذلااهجأاب هنلالوق كلذ فنولو أ: اوفاكو نيإسملا فاسىفةنسسلا نمىذماهف كلذ
 امهىلوأ هللافاريقفو اين نكي تانيبرقالاو ندلاولاوأ سفن | ىلعوأو هنيءادهش طسعلاب , نيماوق

 لجررلاالوهيدخالخ الا الوهدل اول داولا الو هداولدلاولا ةداهش ف ل اصل نيمسملا فلس عهتي 0 0 : ذل

 قف لود



 محلا هلع راثكلاةلالؤلعج (190) هر وسلا لو ىف نناسايياتملا اوس لك رتطش ناو هلوق ا 0
 ىلسامو اهسائو باتكلا ن «.موانذأ

 ىهوهريخ باتكلا ىف دتيموكملع
 نمدار#ملان وك وةضرتعمة زج

 ضرغلاو طوغملا ح والا با: كسلا

 املا ناو ةبالازه لاح مظعت

 ىناّدبلانوةحتد اعرنماهاضتقعو

 هريظنوهللا ةدطعامع : نواهتمملاط

 مى هناو هلوذ تآ ارةلامظعت ف

 طسقلا,نيماوقاوفوكاونمآن يذلا هيأ اب هلوقىفدب زنا لاقلاةبهونبانريخأ لاق سنون. ”سدص
 نجلس لاق ةداهشلا هيلع مشن الذ هجرت نأ ىلء اذ هرقف كلمح الاف: الاخ 0

 اون وك اونمآ نيذلا اهيأاب ةداتق نعدمعس ان ' لاقد زب انث لاقذاعم نت ريش (ًمسدص دهاشال

 ندااولاوأ كسفن ىلعوأو م 31 نباايةداهثلامقاف ةداهشلا فانه“ الاهننءادهش طسقلاب ن نيماو

 تنس نزكلا - رمللا ثا لاو سال تسدل و هةداهتلاا مناة كموق 5فرم“ دا .ارتىوذ ب

 قداصلا ىلع يذاكسلا ن مو فيعذلا ىلعدي 1دلا ن مهللادرب هيضرالا فهن انازيملدعلاو طاسقالاو

 انب رىلا عت ويه وبوىدتعملا در ويذاكلاب نك , وىداصلاقدصي لدعلابو قملا ىلع طبملا نمو

 هنااهثلاثو مك ل علان داناتكلا ريق :ةبكوأ لون وع اممم ىلوأ هنئافاريقفو انت ن كي نامدآن باب سانا حمصي لدعلا, +« ارامتو
 52 .ةرلظعلا : نسل سرد لد[ لدعلا لات لق ضرالا ف تعضو: تاع ب را.لاك مالسلا هيلع ىموم هللا ى:تاانلرك ذولاق

 2و وسم ترتر درس قحانم كيل ثاذتافهتامب حدب: ن اريقفرةفالو شان نعنهالف ضرالا ثعشوام
 قدوة ريعفل ارعثو ىعا اىنغىلوأ هلياقدب . رأ هنالاريقفوأ اءنغنكيت ال .ةدقوا هج ىلوأ هللاق هانت لحلاقو

 لام نه.ذىف رو ,رملا ىلع فوطعم هنا امش ع ناينالاق هنالاهمل.قامغانورخ 1 لاقو هيله : موا هم لاق كا ناف هريغنمالهنمثاذ نال

 دعا النذل دلت نامل هنا جباح الا لاح ل رار زاحال اوهحنناك اذاول اوهداوهوهسل» .عباشغالودملا عبأريقذ دصقب مفاري ريقفوأ

 ا اولا نعم وأ نو رخ 1لاقو م مىلوأ هللاق أ ةءارقيفهن' لولا اذهواث اترك ذوعسجلاوةينثتلاو
 لصيف اوأخأ هلو لقاك 1 اي ام ف || لاو مصو ولاا هى

 سس ريقذوأ 1 نييذغ ىهءاريةفوأاءنغصصاخن منكم تالق هنأك ن م43 .ةركذهنال اراحلمق قزامهم ردا و

 اسجل ادمالا كريباو روف قمحلان ءاولل_ءت نأ ىوهلاا اوعيتتالف هلوق لب وأتو اهم ىلوأهتناف

 ةداهشلاةماقا فقالا نءاولدعت نأن ماب رهوكسغنأ ءاوهاوعمتت الفهانعم نأ ىلاهحو ولو لان

 كبر ىذرتل كاوهعبتثاللاياك اولدعتل ىوهلاااوعبتت الذ كلذ نعم ليةدقواهجوناك طسقلاب
 هننانافاوضرعتوأاووأ:تاو) هلوك ل. وأن قلوقلا ٍّق هك رب كد رىذرت اهنكه سنع كاهن ىحع

 اهيأاو وات تناو ىنعمه_ضعب لاف كلذلب : وأن ىف لد ادلع ماعلا (ارب اريح نوامعتاع نأك

 ىعماو عحووارب .-نولمعتاعنأك هللانافاوذر «:وارح الا ىلع نيمصاتادحالاك- للاىف يملا

 ىتلزتةياالانا هلوق ئ مىدسلان ءأي رك دىدلالوقلا اود ىلخ# ماك. 11 ىفتلزنا مالا الا

 مسكون ادا ايامه كلذلاق نمرك ذ ليقانرك ذامزلع لو هيلعهللا ىلص هللالو- 1

 اوضرعتوأ او وأ: ناوهلنالو5 ىف سايعنب !نعدسسس نءتاييط نأ نب سواق ن وب لح انث الاف

 لافو 0 "الا ىلءامهدحالهضا ارحاو ى اقل فن وكيف ىنضاقلا ىدي نيب ناس اح نالح رلاامهلاق

 اهنعا ضرعتو أ اهوو#:الواهوفركف تاداه وهفءادو_ثأااهيئاوولت ناوكلذىتبعمنو رخآ

 نعتيواعم ىنث لاقحلاصنهللادبع انث لاقىثملا ٠ع كلذ لاقنمرك ذ اهوكرتتف
 وا أ ةداه_ثلابمستتسلاباوولن الوش اوض رمت وأ ادوات ناو هلوذ سابع نب نعةطط ىبأ ن ىلع

 نان ع هس هد | نعمل ّى لاق ىبع ىف لافىأ ئىك لاقدعس نب دم ب 0 اهنع اوضرعت

 وا طرعتوأ 1 تاو هلوقىلاهتنءادهش طسقلاب نيم ا.فافوكام مدهأ ١" نيذلا|ميأ اي هلوق سابع

 ل2 ده لرتلا ضارعالاواههجو ىلع ةداهشلا ميقت الذةحلعللا ىهوق 1 اريغب لن ال ىول

 ىأاو وات ناو هلوق ىف لها نءعج كآنبان 0 مك لاقمماعوبأ 5 لاق ورعنا

 نعلوش 2 لاقذشب , ذحوبأ 5 لاق ىجملا 3 رص اهوؤكت لاقا ص هرعتو ةداهشلا اور:

 نمىلتي اعذهناى شب لئاقلال وعل

 ىقنو_ٌ:اماءاتفالانالماتكلا
 ىلعءاستلاىئاتن ىف هلوقو لئاسملا

 ىفمكتاعىلا» ىأىلتي ةل_صلوالا
 رئاسىلءو نهمفنملدب وأ نهانعم

 ةذاضالاو ريغالن هعف نملدب هوجولا

 امنانويفوكلالاقءاسنلا ىياتيىف
 هلصأو فوصوملاىلا ةغصلا ةفاضا

 نود رصبلالاقو ىاتيلاءاسنلا ىف
 قدعسوة غرطق درح لد وأن ىل_ءاها
 ََت وكب نأ مهضعبز وجو ةمامم

 قائكىاتملا تاهمأءاسنلاب دارملا
 بتكام نهولؤت ال ىنعمو هد مأ ةصق

 دا اسمان
 تازناهملا ىلعءانب ثاربملا نمنوهل
 لاقو راغدلاوى املا ثاربسمىف

 ىادصل!نمنهل بتك امىنعب هريغ:

 قبلات ندوعكسن” نأ نو_ءغرتو
 ةرغنلاوةوهدلا لمحت ازه ةدرمع
 3 ل 0 ع

 م تت 2 و 0 1 01 0 00 عيكو نا ان هع اهئامتك ضارعالاو ةذاهشلا ليد لاف او وات ناو دهاج نع وبعت قنا

 0 : 0 - 0 اوكرتتوأ اوفر نالاقاوضرعتوأ او وا: ناو هات نعم لأن بان ء ناس نع نئنآ 1 لاق

 نك «رهتمامد] ره وعدت : 0 0 5 وا ل
 را 0 أ اومكس”وأاول17لاقاوضرعتوأ اوولت ناو ةداَنَق نءدمعس و لاقدب زب امك لاقرسش نيف

 و هد هك محم 7 1 :

 نبنامعهيخأث نرجو 2 رن روءظمنبةمادق ن الو نغاد اذا هو -0 نأ نومغرت وداراانوكي تأ لاسه>ايدر رة ريغصل اعرز طاطا



 راش هللا دمت نم تعلم

 هنئاىل ص ىلا لاةفاعبأ دوو
 جيو الا مئاو ةريغم !هنا لو هيلع

 رشا نيب وان فرقو اهنذارالا

 رك ذنمرثك أةم الاف سل هنالو

 كلذوةمتبلاماك:ىءاملوالاةبغر
 نمنيةعذتسم لاو راوخلا ىلعلدب ديال

 ثتاريمىتازن ناداولا

 ىةعذال اوموةتنأ ىف ناطالاو

 306 وةسو مهل اورظنب نأ

 اوموة:تاوتوكي ناز وج ول

 وموت: نأ كساب د ىأاب وصنم
 هناىلاعت هللارع-ثأ ام هلج نمو

 مدقتي منكلءاسنلا ىف هي متغب

 راغضلا

١ 

 عافتراتفاخةأسعاناو هلوقهركذ

 تاع ى أت فاد رسغب لعغب أ سا
 هانعمىلعهنا رهاظلاو تنطى ةو
 الالم<ال فولا ناالا ىل مالا
 ىل_ءةلادلا تامالعلاو وهط دنع

 لحرلا لود ناك فوخنا  وقو
 ىناوقن_سموأ ةعمد كنا هنأ ال
 لعيلاو هل صج ةباش وزب نادي زأ

 نيجوزلانمنوك, زوث تلاعب وزلا
 هسحاصام همم لك ةهارك و هو

 صرعي نال _>رلاز وشن عني و
 اهتعماحُل رب واههحو تل واهنع

 اما: ثثاعنع رمشعأ يس و

 لحرلا دنعن وكن ةأراىف تاز

 اسري لد شس ت
 تناوىريغب حوزتو يكسمأل وة
 تلعفك مسقلاو ةقفنلا نملح ىف

 ناته رك نيحةسعمز تنةدوس

 ملسو هيلع هلثا ىبص هللا لوسر اهتراش

 هسلقن 4 ةفشناع ناكمتذرعو

 هللاو ل *ملعغلا ظفاربغ نمردص

 احلاصي ناانابن ضرالا نم عكتننأ
 رسما تمطت نا ىلع

 تاف ةةفنلاورهملانعوأ :ئسعلا

 نعاسعنت هلأ

 ىلعرب الجو زلا نال ال ذك س هلفءطوااامأ أ مم ًاءاش جوزلا نمابملط ىلعةارملار 71 ىاىهر ءالاهزه
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 ( نعط ا, بشأ ام لاف لضفملا ني دجأ مث لاف نيس اند اًنياص ةذابمثلاف انها

 اودرعتفاوضرعت اماواهمعتالىئحاهفرخذ 10 اا ؤل:امأ اوضرعتوأ او ولتناوىدنلا

 تاودب زئالاقلاق بهو 8 ريد لاق س 0 ول رص ةهداهشى دعس دلل وعد رام

 مك الوش هيلعي عشت نأ ىأتفاهمكَن "ذا نة ضرعتو أ اهنامصةذل ىولت ةداهشلااو ع ك-ةذاوولت

 هيلعدهشأالف هلبقام وجرأ وهيشب ؟ىغاذهل وَ وع وهلغةداهشلا مةاللوق اوقيؤهج 7 ١ ننكسم هنالعذع

 نءاانغنا.غس انث لاقنجرلادمع انث لاقراشبزنا اًنشص | ريهفوأ اينغ نكي نا هلوق كل ذف
 ةيطعنب نسح انث ةراعزدمم (يثدص اوك رتئاوضرعنوأ اوول: ناود_هامجنن ع عيد ىبأ

 ىأاهودسغتفةداه :!|ىفاوجلإ:نألاقاو ولت ناو هلوذىفةبطعن ءفكوز رص نب ليضو ان 5

 نعرس و> نع ميشهانريخأ لاقنوعثت ورع امك لاق ىجثملا انئص اهوك رثتنلافاوض

 لاقاوذرعتوأ اههحو ىلعاهم#:الثأ ةداهشلاىف او وأ: نالاقا طرعتو أ اوؤات ناو هلوذف ا

 انث لاقداج ىنآن نجرلادع انث لاققدءا انث لاق ىنثملا
 دهشتالفاهعدتلاقاوذرغتوأ اوكا عب اوضرءتوأاوولت تاو لوي ناك هناةداّتق نع نابدش
 كاصغلاتعم«لاق ناملس ند.بع انث لاقذاعمابآت عمن لاق رغلانب نيسللانع ترص
 ةداهسشلا ىف ىنعي قا اريغب هناسل ل_>رل' ىوأب ناوهفاوولتامآ | اوضرعتوأاو ولن ناو هلوقفف لوق»
 لل همها ع . نأ هداه دهاشل :ىل هنا هلوأن نم ملدا وان كلذ ف باو لاب نيلب , وأتلاىلو اور ةعجول أ لاق د

 امآومن .اعدهش نعو هلدهش نإ هنداجم كلذ. لطيبلاهتماقادكرثو هناسلاهابادقن ركت كإذوهءلعو هل

 هنناثال با اوضلا ىلوأ لا قاتلا !ذهانلتاعاواهمدهشد الة اهم م انقلاواهءادأ 0 َر "هانا شفا ارعا

 ءادهشلا ىناعم .رهطأو ءادهش ل دءلاب مامعلا مه ص اقهنءادهش طلاب نيم اوةاوفوكلاف هواش ىلل-

 ءارقةماع كلذأر قفاو وأ: ناو هلوق ةءارق ىف ءارقأ !تغاتحناو ةداهشلاب مهغ_صونمان ركسصذام
 ايل هولطماذ كلذو نيد دوب موةلاو ىق-لدرلاىفاول نمن وا وباو ول:تاوةفوكلاىوسراصمالا

 امهدحأ ناهي شارت نستمر ةلوةدحاو واو اوا”تاو ةفوكسلا لهآ ءارق نمةعاج كالذآرقو

 ٠ ميرع ةداهثلا اوك

 هطقساذا مالا فزمهلابار ءاراصفزمهلا طقسأ متاهما "الواوا مهدارأ اهثراق نوكيتأ

 تاوأ ارذ نم ىنعمءانعمناك هحولا اذه ىنعاذاو زمهلاف ذم اًوولتدارأ هنك ةدداو وا اوتعن و

 عج واواو وأن هلوق نمةيناثل اواولا ناكالذو ب رعلا مالك م فو ,رعملا فلا هنأ ريغ ن داو او ولت

 واولاتاددأ هلىذأا ىنعملا ل_ءلط».ةاهزم_هدعب اهفذاس- مث 2 ىنعل /ل-ءىهو
 اولد ناو هانعم توكمف ةد هد الولا نم اول ناد رآكلذك اةةراق توك تآرخ الاد -ولاوةفوذ_لا

 لهأ ىناعمن عع رامةبلاانةصوامّلعهنءأر :ٌىراَعلاه-واذاىنعم اذ_هواوك رئتوأ سانلاو ومأ

 دانسقنأك اذافةد اال ىأنأ 0000 ا هل لسا لورا عاب اهحوامو لب وأن ما

 وأاو ول اهل دسمأ اره نا هريغ دال ىذلا ةءارقلا نمرا ودلاف ا ا

 نااههحو ىلع:داهشلاب ما. .ةلااوعفدت ناو مالك-لالدو وأن نوكمف لطموهىذلا ى الا ىبعماوذرعت

 لح رلانيدل_>رلاىولب : اك مهل مايقلااو لا اوضرعتوأ اوادسواهوريغتفاهم هلمامهأ مل

 ىتعالا لانك هل“ ءمالطم هلهياع_جوأ امىبعةيلاه اداهعفا لي

 ادق لا ساعنلاذد واذا ىلل * ىذتةاورامنلا يد ىننوولت

 مك-ةماقا نم تواماعت اعتاك هللان اقدار ؟هناقاريسح نواه ءتاع ناك هللا ناك هيلو وانامأو

 كلذ اذ هي عوةريساذ ىنع اريباهومك :اقكباهنعكضار ءاواهاباوكغي رحتو ةداهشلا
 اوقتاف لوش. هتءاسابع ,«ىدملاو هلا سحاب مكسشمن اسما هرخ الاى فكع ازيك رع ءاعوك ذم

 ىذلا باك لاو دارج رو هتاناونما اونمآ نيذلااهأان) هلوقلي واتفلوقلا 8 كلذفوكرأ|

 لرب
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  اهعانأةمادتلاةفلتومياعدتاىلسلورلا ىلاؤاف لاما فاهم 5تيغروةبعش (1ع)  نيةريغلا بظفت



 مير دارغس املك ئثلكفةموصلانم (110) زيحتوهودهخلل ماللافضارعالاو ز وشنلا نموأق رغلا نمر ملضلاوءلولا

 لسرلاو ءاببثالا نمدجت لبق نعاونمآ نيذلااهيأاب هامل >كلذ.ىنعي (ادبعبالالض لضدقف

 لوسر هللهناهلوسردمعمو هللاباوةد ص لون هلوسرو هلناياوذمآ هللا دنع نم هن هؤاحاسع اودةدصو

 نمد هيكءااعاوةدصولوةب هلوسر ىلع لزتىذلا باكا ااومكتلبق مالا رئاسلاو وكلا لبس م
 ىذا بالام او: ماو لوقب لف نملزنا ىذلاباك-لاو تارغلاكلذوهءلعهنا هلزنىذلا باكا
 اموت لانا ل <الاوةاروتلاوهو لسو هيلع هللا ىلصدت ىل عدل ازنىذلا ناككلا لمة نمهنلال زن

 مه( مو زانت لد هلا لم ن نينم .ومويشأ مس لو ةو..: كو هلوسر وهنلاب ناعءالا ىلا ءال اوهءاعددح و9

 نيفن_صاوناكممناكلذو قددصتلا ن«صوصخت مهل فصو كل ذواونمآم ماب مهغصوامناو نيمو م
 امهملعهللا قاولش دو دل تأ لا اولمدتالاب تن نون ذلكم مهوامءاحنع وامنيةدصم ةار ورث لهأ

 لسوعيلعهقلا ىلص دمعت نونذكمبتكلار ءاسوا اروتلاب وهيثوةددم مهو لما له فنصو

 اونمآ لسرلاو بتكسلا نمن ونمومهبوسهاع ىعباونما نيذلااهيأاب مهلهؤانث لجلاّعف تاقرغلاو

 هلبال اوسراد تأ متلءدق كنا هلوسر ىلع لرثىذلا ناكل او ْلسو هما عليا ىلص د هلوسر و هللاب

 اونوكست ع ناتو ههبكنان و عزن ىذلا لبق نملزنأ ىذل باد لابو كبتك ىهتغص نودحت
 عءابت ف 1 )1 وذم اق هنكءام ءاحاع : وهب قيد صتلاب سابع اك نال نوب ذكمدمع# متنأو نينمومهي

 مهفصرامهغصو ندع هبناعالاب مهم اان اعالاب مهرمأ هسواذهف نورفاك هيرتنافالاوادجت

 نافرمآالاموبااو هل بر وهبتكوهتك-:الموهللاب رغكس»د نمو هلوقامأو اونمآ نزلا اهيأاب هلوقب

 ةشكومتكل :الموهناب رغك وهذ هن او .:رصصت لسوهسلع هللا ىلصدمصمت 5-0 نمو هانعم

 نمدحأ ناعا عصبال ناش ذوم_هيجدوح نهج كاذ نمئندونالوخ ” الامولاوهإسرو

 رغك, نمو لاةكلذ لفه عم رفكه_مئشب رغكلاو هينامالاب هتلاه م امعنامالابالا قاما
 1 فاتكلا لها هياطدش ب ةعي رش لولا ل رو المو هللاب

 لسرلاو ب“ ل16 « داونز هين ادخرت تورغم مهو مول ةسادي دع احا دمعت

 هنافادمعب الالض لْضدمذ هلو ةاماو تاقرغلان مهنءاحامو مسوهيلعهللا لص دمتى وسرخ 'الاءولاو

 نم مرقكنالادنعب ار و-واباهذ كللاهملاىلا قا راطلا ةعح نع :راح و ل. .سلا رصق نع تبهذدمذ عب

 راودلاهيفىذلا الهلا هننانند نع ورا اوهدابحل هعرم ماىذلا هللا ند ع نعهنم ور خكالذن هك

 َ ءاونما ماو رغك ماونم اونمآ نيذلانا) هلو5 لب وان ىفلوقلا ُُه لالضلاوهىدهلان ء لالضلاو
 كلذىف لب وأتلالهأ فاتدا (ةايبس مسد الممل رفغلهلنا نكي ملارقك ١ اودادزامحاورغك

 هباو رغك معى سعب ىراصتلا ىنعت اونمآ مث هباورغك ممىسوعاونما نيذلاتادلي وأن مهضعب لاف

 نب ريشب اًنئادص كلذلاتنمرك ذ اليس مهيدهملالو مهلرغغسل هللا نك مدهعمعارشك اودادزا ُخ

 محاو رثك ئاونما ماو رغك ماونما نب نذلانا ةداتق. نع كدعسس انث لاق رب امث لاه ذاعم

 مل حتالاب ىراصنلا تنم او ت ترغك م ةار زئابورهاعلا راصتلاودو.ملامهون ار هك اودادزا

 نك م هنبالاعذ ل_هوهي .لعدللا كصدمع؟ وناقرغلاارغك اودادزا معدانا مهكر هيوهر هرفكو ترغك

 0 ركل قوىده قد رط مهجدجيل الو مهلر كانك , لوقيال ءدس م(يدوملالو مهأر ةغبل هللا

 انريسا لاق ىاز رلاديعانريخأ لاق ىحي نب نسحلا انندص دوعيلعةتلا لصدخت هلوسرب وهلا

 رك ذو رفك مءار وتلاباو :مادووملاءالؤ هلاقاورغكمئاونما نيذلانا هلوةىفةداتق نع زعم
 ارثك اودادزامت هباو رغك مليعالاباو :ما لوقب ارغك اودادز او ارغك ماونما "1 لاق مىراصنلا

 5 ءاونما ماودن راع اونمآوسمناقاغنلالهأ كاذب ىنعلبنورخلاقو لسوء بل عدنا ىلصدم؟
 نيسملا ان: لاف مساقلا شمع كلذلاةنمركذ مهرغك لع مهتوعأر ةكاودادزامت اودنرا

 0 نت تاز - 100

 رخ الامويلاو هلسر وميتكو هتكال هوهنلاب رغكب نمو لبق نهلزث /ىذلا باتكلاو هلوسر ىلعلزت

 ممم .ه ع .

 اوس و نهريغمدبحاو نهوكش رك

 ر زاوحف ةغضدىأ بادصأ للدَع

 نمريخلصأ اوأزاك الا ىلع ميصلا
 نمرسس ةءوصا1لان أك تاريخا

 هلوةاذكوةضرتعمةإ+اور ورشلا
 هنأ الا تلا سغنالا ت راو
 لص# نواط مال دك وم ضارثعا
 صرح عم لدعلا مالاو دوصقملل

 رطمنمآلا ل:سنال حام ضراف
 رضاخحلا صالاك مثلا لعج ريثك

 مث كلذ ىل_ءتلبجاهمال سوغننلل

 :ًرلاباضد رعتاذهنوكين ألفي
 وأاهقحوأ امدصن لذبب مشت اها
 هرع ىضقند هنأ حني هنا وزلاب

 مدعواهنسريكو اهتمامد عماهعم
 صخ*غرهنا م ءاوا هب مه ذاذتلالا

 امهملعحانحالف هأ وك وهب .ملصلا ىنالوأ وأ

 حاندال مهنا نيب مث الا عاشت راه منو

 كد 3 رية كريخ بق ك] ذكف هدف

 ةدام مح .وهىوقتلاوناسح>الا ىلع

 اونسحت ناو لاقفاسأر ةمودخلا

 نا ووك اسن ىلسعةسماقالاب ىأ

 ل

 ىلاىدؤدامو ضارعالاو زونلا
 مصلاىلاةدولاةمو ىاناوىذالا

 نمنولمعتاع ناك هللاناف

 نيح وزال باط41ن|ل.قوجاو زال

 هحاص قلاامؤم لكنسعنا

 ناامهربغل لق و مظلان عز ريد و

 2 رامي ةطاصملا قاونس<

 نارعنا ىكعامهمد>اوىلا لإ ما

 18 م ناك راوللاناط> نا

 تلاجاف مهل نمهنأ ص اومدآ ىب
 دجلا تلاقمت ههحو ىاهراظناموت

 ىلعهتلاتد+تلاعذكلاملاعذ هلل

 كنالة_:+لال_هأنم كلاباو ىنا
 تف زر ران فركشن ىلثم تقر ر

 ءاشستإ انبي ةب وتلا ىلعاو رد نااوادعت نأ آو وعمطل سن نلو بريق إم



700 000 

 مفرىأ لمملا لك اولالقرئاحالو عقاو رب ريغىاط الام فءاك_: نأ نمةلزتعملا اواذيت نأ طرشش متعطتساام اونا نكلومت اول دعلا ماس سنع 2 ملاذاو مث هرخولو عابطلا لمس الئ ا هملعاو ردغت ملاذاو مث ءرخولو عاطلا تهدم تشاتن زخاس سعت سغتازهو هبي ةاكماولإ كت ”متانعةنالو ةدان زالو# 7 ملا لمعت
 بالا غاتن ىف ةءاكسلاة وسلا الو مدرحوإو ىلعلا للا فةد وستلااوعيطتست نل 0194: ٍَح آءجول وينةاطو وكتحءءسو هنف

 022 | تال لاعفالاولا الا ٠

 اودادزا متاورغك ئاونما "1 ماورغك ماونمآ نيذلا نا هلوق دهان نع مرح ئانع اص ىنتث لاق 0 4 37 ش١ ا

 م_هرغك ىلعاو ؟لاقارفك اودادزا ممهلت ؛.نآكنمكلذفلدندي ونيقفاثملاممسنانك لاق ارغك 0 1 ا

 نع مدن ىلأ نبا ن ءعنايقس انت لاق, نتجرلا دع م لاقراّشب نرمي انِدَص اونامىئح 0 را ىلع

 انا تابهس مث لات مداءولأ انت لاقراش نبا انيرص ادام ارتجب اودظزإبا يلا 1 20 .,«ع
 0 جدهم

 لاقلاق "0 لا انئدص اونامئئحارغك اودادزام هلوق فدها < نع عيوغ ىأ 0 ب ذي

 مني صاور كو نب بت سا اومن وةفانملاءالؤهلاق د الااورغك مئتاونما نيذاانا لوقف دب نيا ا 4 0

 ىفاب ون ذاونأ لب ىعالاو رةاروتلا نيداتكسلا لهآ مهلبنورخ ؟لاقو كلذدعبا امكءاودادولل [ ضاع 7 1
 1 تادريسغ ىارارق ىلءالرضرالاو

 ىلعوهتماقاعماهيفاي وتلا مهتم لبقت مئاوناتفمهر 1 يار ءااو ةقلطمال
 نبا انئثص تكل ؛لاقن مر مهرغك

 ماون أ ماو رغكمئءاونما نيذلا تا ةيلاعلا ىلأ نعد هى نب دود ع نءدلوأ 0 لطاولقاو ا ا

 نماوناب ولو مهتب ون لمت ملذاوباب مم هكرمش *قاوبنذأ ىراصنلاودوهملامهلافازغك اودادزام اورغك لببسملا 2 ا 0

 لسهأ كلذ. ىبعلاقنملوقةن الار وأن لا اوةالاهذهىلو اور فعول لاق د ممم ل بقل ل لكلاب 3 اعلا لملامأو ىلغلا

 5 مهنمر رقأ ىف تيلتلانال سلانر نذك مم لي الاو ىسعب همم هرقأنمرك م ابا روفالضاوبذك م ةاروتلاكتعاوزت انيذلاباتككلا 0
 نيس , وهامناو ناسنالا فرمصت

 نعنجرلاعباصأ نم نيعيسصا
 ناك نا مود دا ليس ىأ ل[

 لوف لدعبف هن هل أ سن نيد مس

 الف كل مآ اعف ىمست اذه مسهللا
 ىعب كل ءاالو كلعامف ىذخاؤت

 هبلاسب>< تناك ةشئاعنالت.4ا
 4 تناك ن م ودبل هبا لص هنعو

 مول ءاجامهادحا حمل يع نان سها

 ناولثام هنق_ثدحأوةمايقلا
 هوكراش ركل نم ىذمام اوكلصت

 نافل بةةسامفاو ةنئوةيوتلاب

 5 رهن ناوانم> نار وةغ تاك هيا

 نيج كا تزر الك هللا نب

 اشيعومت- و ز نم اريسخلا اَنسْور َر
 اع وعجل اكل
 قزرلا نماغس ا ومتانة ةرنلاو

 لاكىأو يا

 لاقايكح -قلط أ اذ هلو ضرغي
 لافو ظعوو مكحاف سابعا

 نم حوزلا ىل-ع ويف

 هءفوهكلموهكلمةعساريسةةلاكوهو ص رالا ف اموتاو تلانايشولا متاس>اي اهحب رستوأ فورست | اهكاسمأ

 انلقاعاو» رعك ىلعارفكه هيو ذكتداد :زاةتاقر علا زل سوهيلعدللا ىلصدمستب ذك ممهاياهفالخت هب 2

 اهيأاب هلو ئعأ رع سس نايل الا نال < هن الاوذه لب وان قناوصلاب ىلوأ كلذ

 نم هانعم عطقنماور فك ما ونما نيذلانا هلوق نا ىلعلدن# ةلالدالو هلوسر و هللاب او ا اونما نيذلا

 مهلرغغل هللانكب مل هوقامأو هنمهعاطغناىلعةلادةلالد كان ىتح ىلوأ هل,قاعهقاحلاف هلءقامىنعم
 ىلعمهعتي هنكلو «سلعمهلةب وقعلا نعهوذعب مهم ولذو مهرغ مسيل عرتسيا هللا نكي مل نعت هناف

 هنكساواهل مهعفويف قلاب او هديب مو لوةال. دسومدجلالوداهشالا سؤر

 باتت دن راانأىلا مم وة هذدق و مم رىلع م رح ومهمرح مظع ىلع مهل د ١ وةعاجتع مولد

 نبا خص انالثِباتتس» لاق نمرك ذ نورخ 1 كلذ لعرهتلاو 3 ؛ الاهذهم مهتماعا اا

 1 هللا يل لك تالق مالسلاه.لءىلع نع ىبعشلا نععش نع ضفح انث لاق عسبكو

 انث لاق عيكونبا اند اورغك متاونمآ عاورغك مئاونما نذلا ناةبكالاءذهأرق ئانالث
 مم اونمآ نيذلانا ارق انالث دنرماٍباتتسر هن عدهنلا ىضر ىلع نعرماعنعرباج نعنامغس نع ىنأ

 دمع نع نامشس ع نعىلأ ل عسبكو نبا امد دص ارغك اودادزامن اورغك ع اونما ماورغك

 نييك دنرااحاك بانتس نورخ 1 لاقو انالثدت رانا سل لأق رع أ نع ل->رنغمركلا

 لاق ميهاربا عمس نع س دو نب در#نع نامفسس نع ىأ مث لاق عبكونبا انئرص ثالذلاف

 لك منا ىلع مح داولا ليلدلاىلوالا ةرملاباتةسدنرملاناب ةخلا ماش ىفودنرااملك دترملا باتئس

 ل ل او ةلويقمهتد ,وتنافلوالاد ةرملا كح مالسالا نعاهمفدت را ةرم
 هلال فانوقج د اهلحأ نم ىتلاةلعلا د ون نازح رب ريغخهمال_سالوالاةز اقهمد تنقخ

 تبحاماه رييغتا اراارت سو لوالاو را كح نيب فرغ رغب ن آالااهدو> و عما ابمهسمدن كم م لالا

 نيقفانلاربشب) .هلوقل مانت فلوقلا ه 0 نحب رف ملحن لصأ نمل ملستلا
 افريشتتلا ىتعمانس دقو نيّقفانملاريخأ نيف انملارش هؤان ل تل ذ ىجعد (اعل أ اراذع مهل ثاب

 اهلأاباذع عمق اة لعبنا مةمامقل |مول مهل ناب ىبعباسعل ًااراذع مهل ناب هتداعا نءىغأاع ىضعم

 وهو

 5 "الا ممالا ىلاةيسنلاب رهكة غلا سلا مالاىلاةبسنلابىلايعتهءانغتسا ناو لي دبتو مسا أاهقلي ملةعدتة عب ريثهللاىوقتب مالا نا نين رفعوا ن.سحالا هنالفاكملا ىلا كلذ: دئافدوعي او راقتفاو زعل سيلنا اوسنلاو الا ىلاناسح الاول دعلا نم هيض ىذلا نا



 وأاندصو قلعت نأاماهكلبق نم هلوةوفدصلا نماهريغو روب زلاو لم الاوةأروتل ل مشيا هسنج ق5 ناحل اوقوأ نيذااانيصود غلو لاف

 اوقتاىلعفامءاورغكت ناو لوقلا نعم فة.صوتلان ال ةرسفملا تانوكب واوقناناباوقثا نأ ىنعمو يذلا ىلع فامع5 اباوهوقو اوتواب
 مهكلامو مهقلاودو ضرالا فاموتاومسلا )ٍ 4106) ىامه2نافاور كت ناهكلو مهلانلقو وتل ارك ان سمو مسهان أ ىأ

 ريسغيق ا ىفاعاطمنوكي نأهقفل
 3 نوذذ» نيذلا هوان لح هل اوقامأ (اعيجهنب ةرعلا ناف ةزعلاوهدنعن اوغس 1نينمؤملا نود نم

 توحر وهباهعنتوسشكع مصعم ل 59 6 ة.-“ | ه

 طور غكت نا كلو مسهلانلةوأ هباوث
 نم هسضرأو هناوعم قام هتننأق

 هداح>وب نموسهريغو: كن الملا

 كلذ عممللا ناك و همهم و ةهديعا و

 نيذلا نيسقفاذملارمشب دم ايهيدنلهتلالوقي نيقفانملاة غصن نينمّؤملانودنمءاماوأ نب رفاكسلا
 ريسغنمىنعت نيْدمْؤَلا نود نمءالخ ا واراصن أى عب ءاناوأ ب دفداملالاو ىن رذكلا له أ نوذْدك»
 نود نه ءامل وأ مهنا مهذاعاب# وعل اوةعزملا مهدنعن وبلطت أل اوعن ةرعلا مهدنعنوغتس أ نينمؤملا

 ةزعلاءاغتبا ءامل وأ نب رفاكلا نمم_هوزذانيذلاتافل |وعباعج هتيؤزعلان اف ىفتاعالا له

 د_:ءنم ةرصنلاوةعتملاوةزعلااوسمتلدفنينمؤوملانمءالوالااوذخت االهفءالقالاءالذالا مد مهدنع

 <«ت:مقهدسلاو نعل الصأ رمهعتك ووش درع ءاشمل نملذ وءاشن نمر عب ىذلاةعئملاو زعلا هل ىذللا هنيا

 لاقي و ىش داكوهضمدتشااذا ضا رملا ىلعز عت ادق لق و زا عةديدشلاةباصلا ضرالل لق

 هلوةلب وان لوقلا ف ىلعدتشاىععاذكواذك ن وك نى لءزعل.قهنمودتشااذا معللاز رعت
 ىتح مسهعماودعقت الفا ممر هتسس واهم رغكي هنلاتاب 1 متعم اذا ناباتكلا ىف <. غلزن دس ةو)
 ىنعي (اعيج مهجن رفاكلاونيسقفانملا عماهنلانا مهل ثماذا وكن اهريسغ ثيدحف اوضوخي
 ىف<لعلرتدف وني نمْؤملا تود نمءادل وآن رئاكلان وذ نيذاانيقفا:مارمثب هؤانث لس كلذ

 نارغلانممهملعلزنامدعب ءاملو و اراصن ًاراغكسلانيةفاذملا ءالؤه نمذختا نمي أل وةن ناكسلا
 ىنعد هريغشي دس قاوضوخ ىت-مهعماودءقئالف اعز هتس واهم رغك هللاتان 1 متعمساذا نا

 ىتحاهبنوزهتسس وهيا ىآوهنلا ص نورغكي نيذلاراغكسلاةسلاختنعدننا ى-ماول ءامدعب
 مناهلوةوالا اباذعمهلناب هريغاث,دح نوثدكقي نوضو هلوةبى نعت هريغشي د>ىفاوضوخي
 نوعمست من اوامر تسن وهللاتاب اب رغكلب نم متسلاجنا كنا كل لرد و ىنعبم-هاثم اذا
 مهعم سواك هللا متيصعدق ع<نالمهلعفىف مهلثم لاهم لا كا: ىف مهنعاوموقت لنا مناف ىنعن هلثم متناف

 نم متين أ دف هللا تاب ابوس حاز هتساب هوصعاك مز هتسس واهم رغكر هنلاتاب ؟نو عمت مثنأو

 ىو هنعهنلاامئامه<نايتاوهنلاةيصعموككب وكر ىف مسهلئماذا متنافاهنمدوتأ ىذا اون هللا ةيسصعم
 ةعسفلاو ةعدتمملا نم ع ون لكن ملطابلا لهأ ةسا ات نع ىسهنلا ىلعةحضاولا ةلالدالاَد, ًالاهذه

 0 مهنمالو أت نولوقي ةيضاملاةمالانم ةعاج ناك كلذوخب ووهلطايب فوهضوخدنع

 ىنالا ممدص كلذلانمرك ذ هنق هإهأ ضوح دنع لط ار لك ةدهاشم نعىسهنلا مدام

 لئاوبأ نع ىهتلا يارا نع بشرحن ماوعلانعنورهنيديزب_انث لاق ق عما انث لاق
 مسهل ع هللا ططسيقوءاساحا مب كصضيل يذكللا نم سلحلا ىفةماكلاب ماك. دل لعحرلا نا لاق

 تاب 1 متعمس اذان أأ هللا بانك ف كلذ سيلوأ لئاو ون دصلا.ةذىخنلامهاربال لذترك ذفلاق
 دع مهلثماذا مكناهريغش دح فاوضوخ تح مسوغماودعتالفا از هتس واهم رغكممتلا
 لاق ةورعنب ماشهن عى هملا نب ءالعلا نع سد ردا نب هيا اسمع 1 لاق قدا 5 لاه ىلا

 مهعماودعقتالفالتف متاصاذهن ا اولاَعف مئاص جهعفو مهب رضفرارش ىلعاموقزب زعلا دعي رعد
 لاق اص نب هتادسبع انث .لاقىتثملا ”شمج مهلثماذاكتناهربغشيد_-قاوضو < ى د
 اهب أر هتسد واهم رغكي هللا تاب 1 متعمس اذا نأ هلوق سابع نب |نعتلط ىنأ نب ىلسعنغةن ءاعم ىنث
 نماذهوكو «بفاوقرغتتالوزيدلااوهقأ هلوقو هليدس نعوكب قرغتف لبسسلااوغبتنالو هلوقو

 مكن

 ادج ممدابعنع وهعل نعامنغ

 : ممدحاوهدمع مل ناو هاذ

 فاموتاوىء-لاىفامهللو هلوبةررك

 هناا رقتالكو نب كو ضرالا
 هئانغتسالا دبكوتو قب نأ لهأ
 تائيسو نيسعبطملا تاعاط نبع
 هلوبقب يعملان هىف غلاب م نيبنذملا
 سانلاا هيأ مكذعب جيهذي اسي نا

 نيرخ ا اًعلخد جوي نيرخ ايتاي و
 ناكوسنالا سنج نموأسنالاريغ
 داحالا م مادعالا كلذ ىلعهللا

 افوصوم لزم :ردقلا خبار دق

 ةئاالافو كلذكل ازد نلو كلذب
 ى-خالاميضغلاو في وذقلا نم

 هللاىلبصىنلاءادعالراطخلال .قو

 نيرخ ابدارااوبرعلا نمل سو هيلع
 تازئاملابهنا ىورب هنولاوو سان

 مسوءياعهنلا سهلا كوسربرض
 مهنا لاوو ناس "رهط ىلع هدد

 بغر م سراف ءانبأ ديرب اذه موق
 ةماركلا !نمهدن عاف ناسنالا

 ايندلا باوقديرب ناك نسم لاق
 ةمدغلا هداهح ديرب داماك

 اف ةرخ الاؤاندلا باث هنبادسنعف
 اذاهناعمتاذلاب سدخالا بلطي 4
 رب دقتلاف سحنالاهعبت ف درشالا بلط

 هلدرخ ًالاواندللا باو هللا دستعف

 وحن ىلع مس راج مهن ونط حا راطمو مهن .ويععاطعاريصي نيدل الظل ون دهالالاوقالاعبم“ هللا ناكو ط رمشلابءازطعاطب رلصتقا هدازأ نا

 نيدهتحت طسقلاب نيب ماوفاوفوك اونمآ نذلااهيأايلاةف هني هنوكس .و هلي هيكرحو هلل هلءفودتن هلوق توكل تافثاسنالاةداعس لاكن انين م كلذ

 دم بسغنأ لجلب وةداهسشلا تلت تاك ىلواهتماقاب غ5 هناضرم الدم جرو ادهن إلا اكسترا نعني نفح لدعلا ربت
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 عرارتالادارملاوأ ىحنأ قدا اة ىف بذكلا ناك اذاءاكنملا مالك قوهريسوألاط ناطلس نمهر رد عقود نايئيد رقالاو ندلاولا

 طسقلاب مايقلاب الا مدقا_اواذك ىلراف ا ىلعوأ اذك ىدلاو ىلع نالغل نادهشأ لوي ناواهل قحلا مازلاباهلعةداهتلا ىعمىف هنال هسغن

 هلو: سكعهنبةداهشلا, مالا ىلع

 اعلا هيوكححم نعةرايعىلاعُت

 هرابع طسقلاب همانقو تاقولخملل

 كلت فلدعلا نيناوق ةداعرنع

 ىناثلا ىلع مدةملوالاو تاقولذملا

 ةمدقم هلا دعلاةدابعا !ق-ىفامأو
 ىلع طرسشلا م دقت ةداهشلا ىلع

 دوهشملا نكي نا لعاف طو رسشنملا

 اوك الفاريفوأاينغ هسيلع
 اجرتوأ ىنغلا ىضرلابلط ةداهشلا
 امهر وماي'كوأ هلبافرع غلا ىلع

 نا قسألاقة-ناكو امهمدلاهمو

 نيذه دحاب ىأ هب وأ هلئاف لبتول

 نيسنملا ىلادوعيلريمضلا ىنن هنأالا
 ريقفلا ىسندع ىلوأ هنباف ل ةهناك

 دي رب ءارغغلاوءامنغالاب ىأ ىنغلاو
 الولوام تملصم ةداراو امهل راظنلا
 امهلتحخ صمام لع ةداهمُدلا نا

 ىلامصتحخا ىدسلالاهاهعرسم امل

 ريقفو غل مومبلحهن سول
 ريقغلا ناىأر ريعغلاىلا هلسمناكو

 مون نأ الا هلبا ىلا ىنغلا منال

 لزنأو ريمْعلاو ىتغلا فطسقلاب
 نألمت< اولدعت نا هلوقو ةدآلا

 لودعلا نموأ لدعلان م نوكب.
 ىوهلااوعبتتالف لبق هن"اكف

 وأ سانلا نيب اولدعتنأ ةهارك

 لام>اوقحلا نءاولدعت نأ ةدارا
 ىوهلااوكر ثادار, نأ وهو رخآ

 اوغصتنىتحىأ اولدعتن أل ال
 نع ةرابعلرعلان الهلا دعلاة غصب

 لرب نمو ىوسهلا ةسعااتم كرت
 رخلا هل لص>-دّقف نضقنلادحأ

 اذا ىو ىولنم نب واوناوولت ناو
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 نم كلها ههريخأو ةقرغلاو فالتدالا نعوهامنوةعامجلاب نينمؤملاهّنلارمأ لاق نآرقلا
 انعيجم متهج فن رفاكل اوني فانا عماسهتلانا هلوو هللا نيد فتاموصخلا اوءا رملاب عك امق ناك

 هياقعفف مهنيدقنوفرانلا ىف ةمايقلا ففافنلاو رفكسحلا لهآ نم نيد رغلا عماجهتلا نا لوب
 ليذخكا!ىلءاور زاونو نينمؤملاو واد_ءىلعاوعمم>افات دلاىفاوقغت ا كهباذزع ملاو هس

 ىمملعلزندقو هلوتةءارقفءارقلاتغلتدناو هإهأو هيصاوهاضتراىذلا نعوهّنلا نيد نع

 ًاردو هلعافمس ملاممحو ىلءاهديدشتوىازلا لسة ثتو نونلا مضءارقلاةماعكلذأ رة ناك ا

 نيدكملاضعب كلذأرقو مكلعتلالزن دقو ئنعم ىلءىازلادبدسشتو نونلا تشب نيفوكسلا ضعب
 هذسهىف سلو متعمساذا ن اهلنا نم؟ءاسدةو عب ىازلا فيغو نونلا مشب لعل زندتو
 ًارقنم ةءارق هيذءارقل ارا ىذلا نارب_ت مالكا هام عام هانعمدسعبب هحوٌنالثلات 1 ارقلا
 ىلع ميدقتلا هيف مااكلا ىنعمنال هلعافمس ملام «جحوىلعىازلادبد_ثتونونل امضبلزندقو

 ىف م<لغلز دقو نيسنموملانودنم ءالوأ نب رفاكسلا نوذختي نيذلا ىنعم ىلع لبق تغس دوام

 ناف هلوقف ةّرعلا مهد نعنوغتسأ هريسغشثي د> هلوقىلا اهم زغك هللاتاب] ممعمساذا نا باتكسلا
 عضوملا اذهىفاثد:ءبوصأ لزن هلوق نمنونلامضناك كلذلفزيسانلا ىعباعجسهنيةزعلا
 هارغف لق نملزنأ ىذلاراتكلاو هلوسرىلءلز: ىذلا ب اتكلاو هلوقةءارقىفاوغلتخاكلذكو

 هللا ةداهش نال طةلابامتاق لعلاواوأو ةكنالى لاو وهالا هلاالهنا هتنادهش

 ١ ١ ١+ هزات "هلع اشي للا اللا
 3 1 رثل] 5 00

110 | 
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 | لبق نمل زن ىذلا باتكسلاو هلوسر,ىعتلا لزنىذلباتكلاو ىنعمعءارقلارثك 1 لزنأو لزن خش
 ىعلاانراةتمامهو هإ_ءاف مس ملامى_هعامهالك نيفركلاىف همك ةرصيلاءارق ضعب كلذ ًارقو
 هلوسر وهتلاداوذم هلوقق كلذ لقى :رح دق هتيارك ذنالمضلا نمىلابعأ كلذىف جغلان ا ريغ

 ناو مكعم نكس لأ اولاه هنا نم تف يل ناك ناف كب نوب رثينيذلا) هلوقلي وان قلوقلا و
 نلو ةمايقلا مونكنبب < هنئاف ني#نمؤملا نم عنو كلعذودت سن ملأ اولا بيصن نم رفاكلل ناك

 نيذلا مبنوصب راس نيذلا هوقب ؤانث لج نعي (الببس نيسن مولا ىلع نيزفاكلال هللا لسع
 ايف يلع ءافاف ودع نماحتف مكلع هبا تف ىنعد هنبا نم تف مكل ناك ناف كب نونمؤملاميأ تورظتني
 د:اناقةمشغل |نماسصت اثوطعاف معموه و رعت روودعداهك ملعم نكس مل اولاه مجاغملا نم

 مكنم ظحنب رفاكسلا نمي اد_عال ناك ناو ىنعب بيصن نب رفاكلل ناك تاووكعملاتغلا اندم

 بلغت ملأ مع ذوكقسن لأ نب رفاك-لل نو ةفاذملا ءالؤه لاف ىبسعب كعم نكن ملأ اولاق مكسنم مسهتباصاب
 مشبب مس هللافاوفرصن اف ينم اوعنتما رح مهايااناي ذم مسهتممكعنغونيذمؤملا مرهق ىتح جلع

 000 1 لسا مالا موف نيظفانملاو ني سوما نيب كد هقلف تعي ةماعلا مو
 نم رذاكلل هللا لع< ناوهرانراكلا نم مهئاءلوأ عمقاغنلا لهو هتنجناعالا لهأ لامداب

 مهلحتدامني.ةف انما ل ديالهنأ نينمّؤملاةا نمدعو كل ذوة#مايغلا موب ةدح ىنعيال بس نينصؤملا ىل
 نا مهلاواوة ناب ةخحنيسنمْوملا ىلع نم رفاكلل كل ذينوكمذ نيةفانملا لس دمنينمؤملاالوةنجلا نر
 عمشل رانلا ىف متعمجا دقوان ءاءاوأ ن روةفانملاناكوانءادعأ ادن دلا ىف منك متن اهمهل دماوا دا

 لبنسلاوه كلذفاءندلا ىف هلأ نمانن واتاغت نان روعزب متنكىذلا نياق انئالوأ نيب 00-0
 رك ذل..واتلا ل هأ لاق كلذ ىفانلت ىذلاوحنب ونب رفاكلل مملع اهلع الن أ نينمْؤملا هللا دعو ىذلا
 نتاكناف هل اوي رحنا نعجاتح ىنث لاقنيحلا ان لاق مءاقلا (نمخمح كلذلاق نم

 3 دنءابعةداهشلا نعاوضرعتولرعلاةم .وكحو قا ةداهت نعوكتنلأأ او ولت تناوىنعملاوةب الولا نمةدح اوواونولثف
 رك ذامفدرأاذهلف ناعالاىفمدقلا حسارناكاذاالا اطسةلايامات نوكيالناسنالانالعاو اهومتكر ثوأةداهشلاةماقا متلو ناوأ
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 اونم] نيذلااهيأاي هلوقب ١
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 هيل ىتسا أو :مانيذلاا هيأ ايتلاثلامالالدتااونمآ ادناقتاون اونمآن يذلا هيأ ىاثلاوع اونا رنامالا ىلعا ومو لبقتسملا اون ما ارضاحلاو

 لاو -؟كلذكر ثمان لمت هنادنك ناناو تل دي المومّنلب اونمنمذلاا يان ع. د ارلاد#ي ايليصةتالالدتسا ا اوزنمآ املاجا
 ىباادس واد اومالس نب هتنادبعتا 1910(7) ىاكلالاق : سماخلا#ب مل وةعاجملا ى 0 تاو !ارا أو ةكئالملا

 نمةعاج وسدق نءةيلعت وبعك ١

 لوسراب اول [ةناتكلا لهأ ىبهؤم

 كباتكحب وكب نمؤنالا هللا
 اعرق .:ورزءوةارولاوىموعو

 م هودعنم ٍنومسملا باص ن الاف تف وك-ل ناكن اف نيمسملاب نوصب رتب نوقفانملا لاق هللا ن 0
 نب رفاك-ل ناكن او نوذ انامل :مةمينغانوط عاف كعمانك دق عم نكس مل نوفانملا لاق ةم.نغ
 ع 2 معنغو كم اعذومت نمل نب رفاكلل نوةفانملا لاق نيه بسلا ن مر

 ن1 ّ 10 _ و و 1 0 ىلغت ًاءانعم هيدا لعد هدا أ 3 نفل واع ل تقاتتاو -

 0دوبتاذ لكباونم اماهي الاوله اس و ول يل وو تل لل 0 00
 نيمل_ملا مهاوسل نيبط اخ نا 3 ملانيسبنلأ ذىنعم نورح د ملغ كو ع و

 ١ 0 ا 3 0 نا نع جام ىب لاق نيسحلا 5 لاقمس املا اي دص كلذلاف نم 11 هيلع متن ام ىلح

 0 00 1 ٍ 3 نالوعلاناذ_هورةعجوبأ لاق دع بلع رتاملطكمم نا ل نيبن لأ ا

 0 ل ا ل لل 4 اءاشنادارأ امنا ؟<.] نين لا ىجغع كوان نمنا ايداع
 1 ا لافتا يعرب ذودسا هؤانث لحهنلالوةهنموةبلغلا اذغلبامت ب رعلا مالك قذاومتسالا لصأو كعمانا كنا ناببلا
 لبق نم ةلزئملا بتكسل 0 دهس و ذسحذا-او + لعذاهنملاق» مهماع_لغ ىنعع هللارك ذم هاسناقناطشلا مهملع
 معلا قير طنالاطقف اهضعببال أ رد ب د ىو هذ ا ل ل ا
 ف 3 اورد 1 1 كودو دع ىذوح> هلو نهذوك ع تاكوروب ةةصقح احم !لوقذاخلاف نمةغل نموذح ذاحأو

 اح هناو اوهىبنلا ىدصب ه1 ش1 كدا ا اًعدمامه دود هلو رهذ وكت دعب ىشنأ
 ىراصنلاودوهمال باطخلتاف مالكا ا ا

 ا تا رس لذ احنا لدا ساهر وكوزيلشا سنا فوساو وش اونمتةناسلااونمآن لا يئانوث لاوط جوع يداه دورواوأ ب .ايهدتام دوس ويتاعي لادا 0 تاور
 اهلبدا نوخخانلا هش فلعل( ا 1

 1 | ا 1 ذإا ةكرعتمتناكو لعفلا نيح تناك اذاواولانالم_.ملعذاحتشا قاب تأت ثلا يطذومتحا ةوق

 01 ل ل ةكرحت_بتماغل ا هولو-واهلبق لعفلا ءاف ىف اهتكرح برعلا تلعج نك اساهلبق امو متفلاب
 هكانذأ 1و5 م كلاويفدت

 0 3 0 داعت ساوروذلاع نمهقلارنونبنالفرانتساو لوحي لان مهل ناك اسعئشلااذهلاتسا مهلوقك

 تاق هه سددس ٠ ؟نا

 وا ناحألا نم سير: ]ذل هنيجوهيلطقلس اوريو يا فوح ودب لقاك لص ىحتاذوك رتاج وذوعيذاعزم هب
 عااد 9 رار ندم ولا ىلع دموي نب ةاكالهليا *ناوهان عمناىف هلال الت الفول سام اىلعني - تتكلابو لسرلابوهللاب ناعالاةث الث هللال جي ناو ةمابقلا مول سنتي مهنلاد هلوقامأو ن مهلعذوك-ا هلوق فنارّلا ءاج 0 مال ناو ةماشلا ون عننب ع2 هتاد ةلزتاماو تاطستلا هوبلغ ونا لو قنا تلال

 0 3 هرشحلا سن نعنع 0 ل اندع 0

 0 000 لعين اوهننالوقثرأ 8 2 وماريمأايلجرملاقفمنعدقلا ىضربل اط بأن ىلع دنغ ثنك لاق
 ا ىدامعر كلو الا لا هللاقلاق مثهندا هندا "ىلع هللا نولتعي وتورهظيف |نوأت امد مهوالمدس نيسنمؤملا ىلعني ,رفاكلا هلل

 تدلي 0 0 ناو هلوق ىف ىدنكسلا ع-.سن نعوذ نع شمالا نعيىروتل ريس الان تازرلادبعا رسل الرع ا ةمايقلا مولاليبس نينموملا عني رفاكسلل هللا لعب ناو ةمايقلا مول

 اعاقلامم> الا ذهن اك املفةدساف و “ ب 0 1 2 1 . | . الاهدبه فن 5 لاعف بلاط ىنآ نب ىلسعىلا ل>رءاحلاق البس ْنينمُر ا ىلعنم رفاكلا هللا لعحي

 داش < ةالا بمسار ىلا نال يناتمابقلا و مني مما دا: ىعلاقفالوبس ننزل لعني فاك لعن
 فن 0 17 5 انث لاق: نتجرلادسع ان ان لافراشب نيا ني دص الص نين موملا ىلسعنيرفاكلا ةماعلا مون
 اا فوياتكلا ناو ”ًالاهذهىف لاق هناهنعهشاىضر" للعم نءلحر نعرذ نعت دنع ناملس ثعم» لاق يعش ع 0 ردت م لاقعبكونبإ انندص هو ىلع ن عير ضاسا عمسن نعرذنع سعالا نعنامغس
 مد ةمباتكلا ناب اولا مالا نءهتلاديبع ان لاقع_,كونما شمع ةرخكالافلاقالسسنينمؤملا ىلعزم رفاكلل هللا لعب
 نءلو زئل:ةسبتسىف لوسرلا ىلع اند ةمايقلا مول اليدسنينموملا ىلع زي رف ةاك-1هنلا لع نلو كلام أن عىدسلا نعل.ث ارا

 هريغاو هلماعلرلاو و م-وهيلعهللاىلص دما ن.هنوهلوالالوسرلارخ اهح وب وباتكملا ىلعمدقمل اوسرلات ب ورعلاىفام آو قلخللاىلا قلاخللا

 تابثلاو ناعالا ف بغراس مث لسو هلع هنا لصد ةلضف [ناءباو فد رشنل ادب .نامشارك ذلاملان» هرك دلءعحىمن رشللالوأهرك ذ صخالق

 رغكلا م مر ركتنيذاادارملاوارفك اودادز زامث اورغك مئاونمامئاورغك مث اونمآن يذلا ناللاقف نإ. ءالدعب رغك نمي رطداسفنبب هيلع



 .ىاووروغابلا

 اورغك مى هوع وار وتلاباونمادوهلا لذ ود كلذ عمم 6 ومهدد رب دارملا ليددعل اناسدارملاسلولاغَدلا لاقاراوط اوت أ ران ناعالادعب

هط أنو عفاذملام هلمقو مسوءيلعهنلاىلصد# مدةمدنءارغكاودادزا مم ىسيعباورغكم دوادبا اونمآ عرب رعب
 مهئاغتباور فك مث مال_الا اور

 مهدوعارغك اودادر مكمان ولقي بنطايشملاولعت ذاوانمآ اولافاونمآنذلااوقل (4 م) اذا 0 اوافاوت نتلاوتل_ (ا هلل ام 'رهاط فالح ىلع مهنطاب توكو

 هوحو جاره سا ىف مهداهتحاو

 مهىل_ءقونيمللا قسفدناكملا
 اودصقناثكلا لهأ 0

 تورهظ اوناكف نيم ملا 5

 ىل عىرخأر غكلاو ةران ناحل

 27 مهن ىلاعت هارب ام

 اونمآنيذلا ىلعلزنأ ىذلاب اونمآ
 مهلعاهرخ ا اورغك او راغلا هحو

 كلذىفاوغلاب مس منامت م نوح

 0 رذءلاوءازهتسالادح ىلا اودادؤاو

 دق ها ىلعةلالد هلا ىفو مالسالاب
 كلذوناعالادعب رفكلا لص

 ةافاوملاب نيلئاقلا هذ لطس
 توعنامالسالاةككطرش نا ى شو

 نوبسح مهو مالسالا ىلع صضشلا

 ىلعنامالا لمعاناب كلذ ن ع

 لبقي رغكلانااهفونا.عالاراهطاا
 نوكينأ بت ناقل اوما نا
 تاحاعبلا كازكس ناعالا

 امهداح؟ للك اداق َناضانَتَم

 دادززب ف.كورخ -الاازكف تواغتلا

 ١ ا وو ناو سامع نن أ ع نع ىناسارمللاءاطعن 3 ميرح نبا نعحجاتج 1 لاقنيسحلا ا لا مساّقلا

 اك ةعاف عضوملا اذ هى ل.سسلاامآوّدمام ءقلامول لاذلاقال.. دس نيت مؤملا ىلع نمر فاكلاهنل لعحب

 لعكح ناو هلوو فىدسلان ءاطان .سأ 1 لاق لضفم نب دجسأ 0 لاق ني س1 نء دمت [ةعرو

 3 نيقفانملانا) ا وان ىقلوقلا ف ةعلاق البيس ْنمْدِمٌو هوما ىلع نب رفاكلا هلا

 يييسيمبيييسسسسا

 انالددق (اليلقالاهتلانو رك ذيالو سانلا نؤارب ىلاسك اوماقةالصلاىلا او ماقاذا ومهعداخوشو

 عمعض وأ اذهىفهنداعا٠ نءىنغ أم مهاياهّنلاعادحتهحوو هي رؤقذان 11عادد تعم ىلع لبق ىضماهف

 م-هءامدمهقاغنب مهزارحاب هللا نوعداخ نيهفازملا ناكلذلب وأمن كلذ نيغلت غ1 ف التدعا

 0101 تاع نمونهتنعل اب اورهط نع مهتامذ تم نم موف محام مهعدانةثلاو ههلاومأو

 او:ظيتسااعمهدرويفةرخ الا ىفهوقلب ىحانتدلا ف مهلهنماحاردتسارفكلا ههدات ةءاووهرئا_مذ

 نع ظام دا مي لاك لضفملا ني دج ام لاق نسما نيرمت نم دص اينما كلا نم

 ار ارولة#ايقلا مون جهطعي لاق مب ءداخو وهوهللانوعد اني قفانملاتاىدسلا

 ندرص رويسلاب مهتين بري ووبتاط ىف نوموةبف هيضطقر و: 00 :دلا ىف مهعماوناك

 مهعداخوهوهللانوءداخ نيعفانملا ناب رح نت !لاقلاق حاتح َىع لاق نيسحلا كي لاقمساقلا |

 لثملاق عهعداوهو هللانوءذاخ نيقفانملافونامءنلا نب صاع ىنأو ىأ نب هتلادمعىفتازنلاق
 و ا راو ارقام لاق مهسفن :أالانوءداخ امواونمآنذلاو هللا ن وعدا ةرعبلا ىف هلوق

 نمهتلازك ذامو تاس روددلا اوغلاذاف رونلانوطعيف نينمؤملاعم توقف انملاىطعد ىذلا رونلا ف
 نءنورهندي رب انث لاق ع وثااثن دج 10

 لك ىلع قلن لاق مهعدانوهو هنا وعدا نيقفامملا تار ةاذان أك هنا نسا نعْنيس> نب نامْغس

 مهرونب نوذمؤملا ىذمو نيقفانملار وف ىط طارصااىلا| اوهتنااذاىدهيتودع رون قفانمو نمؤم

 هللاةعب دست كإدف نسنحلا ناق مكسغن أ متنتف يكسنكللو هلوق ىلا روف نم سدةنانو رظنا وس منودانمف
 ًايشنولمع الن ءةفانا ا ناىعد سانلا نوار ىلا دكحصاو ءاقةالصااىلاا اوماقتاذاو هلوقام او هاما مسماا هر هودوهبق مهرغك

 باوقالوداععب نينةومزيسغ مهمال هنلاىل اهم برقتتلا هو ىلع نينمؤملا ىلعهتلااهضرف تلا لامعالا نم 20 مهرغك عاوتام

 نااهلعنينمؤملا نما رادحووهسغن أ ءاّقثاؤر هاظلا لاسعالا٠ نماول عامنولمعدامغاو باقعالو ىلعويهرغك لاح اهوناصأ بوفذ

 هي اوماقو دال شنارتلاو «ىه 00 عاقل مينو شهلاو مأا دب وأ اولتعي تاعالاثقو تاءاطلا ةياساناذه

 او ارق ولم 8 لاقدر ر ان 5 ' رمش انخص " كلاعابلا 1 ىلاعت هلوقامثن 1 مهو ثا

 مرج ةعمسوءاب رالا ىلصن الو قفانملا ىل_دامسانلا لول هنناو هناوىلاسك اوم اةالصلا لااوم نام 8 مهقرتخلا قاد

 نامل نؤارن ىلا د ؟اونما6 ةزللتيضل ىلإ اومافاذاو هلوق دن ز ثا لاق لاق بهو نن !انريدخأ لاق سن ولأ انهودك تلا قد نزلا

 نأ الئاق لعلفال.كقالاهتنا نورك ذبالو هلوقاماواواصامعءا رلاالول نوةفانملاو هلا دنك انهيقثاللااما ةموملاب قل ال
 نملهولوقب

 ءا رارك ذالاهللانورك ذب الودائعمانعا تيهذهملاامقالخ كلذ عمنا هلو قلن هقاركس د ندع نا ديالا ىقنلا

 هلصاخ هللا ل٠ دعوت قداضمنةومرك ذاللاو ممر تاسوايسلاو لتقلا م «سغن أن عهنأو عند ديك دافأكسهتلا لس ىلع رك ذ

 هبا ناوث هيدا مالو هللا لاي رغلادل لا لهنا هدر طمع هنالال.لة هناء عم كلذافةد وهرلا ا

 ءامةيعنف ةدريسغ رهاط هلىذإابارسلا ىيعمىفهر 5 اذو هلماعمدنهحون هرثك تاو وهقه ذتعامو 31 ا اي
 تكتيسسممل ى را وععمربع هن

 وحنو ناب بحأاو ىذا حدي يكف ةمفلأ ادعب ولو روقغ مث: وتلادعب ون . الافةروك ذملا طئارمشلاعضت ن ذئنحو

 زغكلا ىلع مهتوم نعرابحخا مهلرغغنل هللا 3 د هلو ف طق هنع نوف ودي ال رضكلا ىلع نوغوع مهنا مهنممتنا لع موق مهو ني دوهعلنيذاا ىف مذالا

 قنامالانع م رفكلا ىلا مالسالا نملاقتالاريثك اد لالا براطضم ناك نهناودودا عملا بلاغلا ىلع مالكسلاجرخ رحود دارغتسال] ,ماللاوأ
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 ةاعبتسالا بهدأ] 1 0 مجيمسلا ناعالابكأ تاكا يلارخعلا ليد هنأ مس هيلو

 يو 5 ) 1 19) نيقفانملارم .ث فاطلالاة دان . زمول لحلو مرأة للعلا رنعوةرعاشالا ل0

 ةرعلاو هلع توعد د ا نرضلا 4

 دولا نوداول توعذاح اتاك
 ولأ انث لاقع_.كونبا اسامح كلذلاتنمرك ذ ليرواتلا له لاق كلذفانلةىذلاو حب و
 د جت نا مهنماداقتعا انياص هتااريغل ناك هناللقامغالاق اليلقالاهّننا تورك ذيالو نسما ارق لاقت بهشالا ىلأ نع ماس |
 توغتس ذئندحو منال ملسوعم ا دلال ا ءاقالاهنلانور 5 ذي الوةدانقن علاش امك لاقديز 2 1 لاقذاعم نب رمد

 ةيلغوو ود مممهل لص نا مهدوب نا هلود لد وأن فلوقلا ُِش ريثك هلا لبقام لكو ليل هلا دراملك وهلم مل هللا نالقفاذملا

 ةزعلاناف هلوةبمهلام آهللا بيق نيبذيذ م هلوقبهؤانث لن ىنعي (ةاببس هلدحت نافهللا لاضي نموءالوهكا الو ءالوهشل الكل ذنب
 2 يحن هنا ةزعو اعبج هَ ةغباتلا لاقاكبا رطضالاو لرخلايذيذتلا لصأأو نيددرم

 ول اهقربف تكن تمولاو لوضرا بذيذتيا مود كلملكىرت * ةروس كاطعاهتلا نأرت مآ
 نملاحاعج ونيئمّومالو هلوسرلو || عماله سوف ةدجىلسع ئشداّشتعاىلا نوعجرب الهسهنيدىف نو ريم نيقفانملان ان[ ذب هللا ىبءاسمناو
 تورسفملالاقةعوم < ىأةزسعلا || م-هلب رضئذلالثملا مهلثخ كلذ نيب ىراس مهنكلو هلا هجىلءنيكرسثملا عمالو ةري دي ىلءنينمؤملا
 بوضوح ةكعا < اوفاك ٌّ ا نا | دسع اند لاقماهولادسع انث لاق ىثملا نس د هب انياص ىذلا مسوهيلع هللا ىيصدنلالوسر

 مهلا فنار ةلاركح زف نيغغلا نيد رباعلا ةاشلا لثك قفانملالثملاق مسوي ءاعدتيا ىلص لانعرعنءا نع عفان ن ءهليا

 هرهط نيب وهننو زف || دمع نعوىرخأ ةرم ىلا نيد هن ا( دصو عيت اههتيأ ىردنالة سم هذهىلاوةرم هزه ىلاريعت
 راكنالا نئنيح مهلأ.هتيالو نولسملا راكب تينا ارع ىتث كالذك نيترم باهولادسبع انث لاقهعفرب لو رعنبا ىلعهيفةوذباهولا
 اذاو لاذذا تازنفارهاط مولع لوسر ن عر ثنا ع نو عا درع سا دسم 1 لاق سايعنءا لش لاقحورونأ انتر لاح

 انتابآ فنو_ضوخ نيذلا تبأر 1| كلذلاتنهرك ذ لب واتلالهألاق كلذلب وان ىفانلةىذلاو: و هلة مل سوءيل ءدتلا لصدللا
 ىاو-طوخ ىت-م_مءض رعاق || كاذزيينييديةمىدسلا نع طابسا انت لاف لضفملا ني دج 3 لاق نيسلا نب رج كد

 دوهلارابحأ ناك-فهريغ ثردح | لاقرمش اسامه نينمؤعاوسلو لرشلا او رهظ.فنيكرسشعاوس الوةب ءالؤهىل االوءالؤهرلا ال
 نيكرسملا لع فود نولعغي ني دملاب نينهوعاوسللوقن ءالو اة هىلاالوءالو هىلا الئ الذ زيد نيب دين هةداّتق نعدعس ان لاب زن ان
 لزناف نيقفانملاضعب مهسلاحو ال*هبرضد ناك مال تلا هلع هللا ىنتاانأر كيلا ءرلاب نع :رتمد تيك اتمنا نيصاخت

 ١ ممسساللا سيصل تيصصما

 َْض

 دقو ني_ةفانملاءالؤ 0 داك اذا ىحقفانملا عقومت عاق 2و نمؤملاعق ةوذر ملا اوعفدتث الث طدر ل شك رفاكلاو قفا او نمّوملل

 3 . !ىنع باتكتلا ف ميلعلز ىدنعوىدنع ناقفادج تاز ا دانوثل عش اغلا هر ذاكلا اذان. نمؤملا ىلا لصد

 ىهدللا تأ ؛ 1 مععساذا ماعلا كيثفلزب ل قذاملان او هو رغفءاملاهلعىأ ىحامهنسددرتم قفانملا لازافهدنعام هلودع و

 ناسلاريعذو ةلعثلا نمتغغلا لثملود تاك م ناسا تاائل ارك دولاق كلذكوهوتوملا«.لعمأ ىجةهشو

 دكان, اتعس اذل يدل رشم اهتماشواهتتافزشن ىلعامنغتأر رعت لفاهتتافْزش تن لغامتعت او 0 5 قفانملا

 اهم ًازهتس واهم رغكب ا هنوك لاح هلوق ىفدهاحتن ع مدت لأ نبان ع ىساع نع ما نب لافور نب دج ١" ممرص فرعت لذ

 متعمساذا ىيسعملا كاسكللا لاقو نعجن ىلآن با نعليسش انث لافته ذحوتأ انث لاقىتثملا م م نوةفاناالانينذبذم
 ِ اهم ازهتسالاوهنلاتائ اب رغكلا ىلاالو لسوهيلعشتلا ىلصد#نادعأ ىلا اللو# وهب ءالد اوهىلا الوءالؤ هىلا ال كل ذنب نييذيذمدهاحت
 ىلععاملا لسعف عقوأ ةكدلو نيرا ةسم ةون حرت نجا+ ١ انث لاوزيسحلا انُث لافمءاقلا انش دع دوهلاءالؤه

 كر ل لاح < تاب انريخأ لاق سنو تدع لرشلا ل هأ عماوسيلو نينمؤملا عم ءاونوكفناعالا اوصاخ لاق كلذ

 لمفعاشيا نالرطن هسمقو مالدإ ءالو اوهىلا الو ءالؤه ىلاال رغكللاو م ال سالا نيد كلل ذنيد 1 نيبذبذم هلوق دن ز نبالاق لاق بهو نبا

 فالخع نكع تاير الا ىلععامملا مالسالوه ذو داششرلا قي رط نعد كذب نم ىنعب هنافال بس هلدحت ناف هنلالاضا نو هاوقامأو
 اهبأ كنا تأ ع 0 0 ا ةهنعهليا ل12 ن هلوعب هدايعهبلاهنبااعدىذلا

 ل ةسصخسصل لا يل طل ماع 1 0 0 0 ل سرك طا كاض ف رك يي ع اك كاط عا 1 ا كل قراب>الا لثموهاثماذا ن نوعقانملا اب دمربج عج 3 نمو انثلح هنناربخ ادقوم السالارب مغقلا ىلا هلنوك ليس ىأو هرإ قل اىلا
 0 ع يس 72 م مصل 22 2 ص ص 7 هيعمل بس سس سم

 رد صملا ىنعمف اهالمهاثمدر ةاومهلثمنونوكت نذاىأ لعغلااهدعب ر 2 : كل ذإو ريخناو مسالا نيباهعو هول ةاغلم اًدهه تذاوزرجت لا

 ل اوه قاب ١ مم>و نيضئ املا نيكرم هللا ةسلا ل ةكك نيملسملا رغكد كح ملاعاو كلا ثم اون وكمال 4 ودافع + دوواذل *منم ريشبل نم مولا

 ءالو /وظ كس لاو دعب ىب مدر مى مالسالا فعضناوأ ور ورمضال تناك نيل يل اوأة: لاح نالنيضئاخلادو ملار ايحأ ةسلاح ةنيدملاب



 يا ا را ل
 0 11 ا
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 ىضرنمو زذاك وهف ركاب ئدرنمناىل_ءلبلد:. الاف رغلا لهأ لاق ىئلاذو ٌرودغب ومآلسالا ةوقو رايثخالا تةوىف تناك نيقفانلا

 فن رفاكلاو نيةفانملا ماج هبلانا هلوشب نب رفاكلا لثمْنيعفانملات وكب ققح مث مثالا ىف وهكي رص تاك ر شام م ناو هإهأ اطلامو هارب ركنع

 دعب هنال نب ودنتلاب عماجدا را 1910100 مع توب اج : تا اج تالا ا ا ا طا ا انت لا 01 اطال 0 طا تامل اطل طا ا ا حد شا ل20 اج تع عت نصل ات تمت 7 2 فكل ب وعسل ج27 ١ وومج ع سسم رسوو سوو صل 00 3 اهب از هنسن واهب رغكب ةلالدب نيئزمتملانيرفاكلاىلادوعي مهعمفريمضلاومهعم (ع..) دوعقماو نيدءاقلا ىنعباعمجن منهج
 نس ونثلا هزح نكلو مهعجام

 كبس منا ىبعملاو ظفالاىفاغضخت

 تاب ايءاز تسالا ىلع اوعت>ا
 ىنوعمح كلذكسفاسندلا ىفهّننا

 هلوق هإ مو ةمايقلا مول نهج باذع
 نم عمع رملا مل وهيلع هللا لَم

 منو رطظتش سن اوصد 1 ثبحأأ

 فاغح او ارمصن نم ملدد_كب أم
 ىلعر وهطهنبا نم خف م-اتاكناف

 نس رهاظم عم نكس: مااولاةدوهملا

 ناك ناوم_.ذغلا ىفائااوههساف
 ءالمشسابدصند دوهملا أ نم رف اك ال

 ماءذو سن لأ اولاقرهاطظلا ىفام
 ذاوتتسالاو ءدرسلا قوسلاذوهلا
 اك هلصأ ىلءواولاب ءاحاذهو ةبلغلا

 *> الافو بوصتساو حو رّيساهح
 نك-ةنو ملغت ملأ لوالا ناهحو
 نمامش لعفن , عكس وكلت نم

 ناب نينمؤملا نم مكعنغو كلذ
 ا.مانلاببصفلو اهف نع مهانطبت

 راغكسلا كب ءلوأ نا ىفاثلا متدصأ

 مهوعمط او مهورغن نيشفانملا ناش

 هبل عهللا ىل هدمت أ فعضتس هْزأ

 انسلا دارملاف؟صأىوقي وسو

 فلوحدلا فو. رىلع5 انبلغ
 مك اندشراومذم ري انعنمومالسالا

 ايصنانبلا اوسعفداقك-كاصمملا

 نينمؤملارفطةمعست ىو دحوامم
 تيبثتاببصن نب رفاكسلارغطو اذ
 نمدبلع مهامل مظعتو نينمؤملل
 ن.رفاكلا ناشلري_ةحو نيدلا

 رغط ناك-ذم_هسمال نيسهوتو

 هملافةرخالا فنا ةعلاوامنالا ف

 نذاااهيأان) هلوةلد وات فلوقلا م هريغ4كىداهالفىوغدةفءذعللا هلضأ نمو هنم لمة. نلف

 (اندمماناطمل_س هلع هللاول حت نأ نود رب ني:مؤملانود نمءابلوأ نب رذاكللا اوذ_كتالاونمآ

 نمءاءلوأ ن رفاكسلا نوذختي نيذلا ني_ةف انملا قالح اب او ةلخت نأ نينمؤملا هدايع هللا نمىبمناذهو
 نذلااهيأ اب هؤانث لحوهل لوي هنادعأ ةالاوم نمهنعمها مءامب وكر ىف وهلثماوفوكمف نيمؤملا نود

 نينمؤملا نمشي دو مك-ةلملهأ نودنممهورزاوتفراغكللا اولاوثالو هلوسزو هللاب اونمآ
 نيرفاكلامهنمذ خا نمادعوتمهؤانث لسجلاق منيف انملا نمرانلا كت بح وأنك اونوكستف
 مهني الو لهب قمل ناهء:لانعرحزن وهنالاوم نءعدرب ملوهنا ني-:مْوملانودنمءاملوأ

 نوزختملا هيأ نودي رت املأ اباذع مهلناب مهريشتتب لسو هيلعهتنا ىلص بنتن اونمآن يذلا نيقفانملا
 |ةيمماناطل ب مكسب لع هلناولعدت نأ ىل وسر وى نمادق نم نينمؤملان ود نمءامل وأ 3 رفاكلا

 قاغتلا لها هبح وتساأمهنم اوح ودسدف نيْنمؤملانودنمءال وأن رفاكلا؟ ذا ارةدحل وعي ظ

 اوضرعت لوقب اتقي ةحو اهتعض نعنيس ىنعب انيبمدد تعوهلعت كريستأو مهتفص ل فصونآلا
 رفكسلا لهأومث ادعأ هالاومنموكت رك اهنام ىلع يم دقت ىفكسغن /ىلعتخعاك ذات اب هللا بضغا
 لاهدي زب انت لاورمش ايئرص كلذلاه نمرك ذ ل وأتلالهأ لاقكثالذ ىاناةىذلا لثع وهن

 نأنود رن ن ي-تةمْوملا نود نمءاملوأن ب رفاكسلااوذختنالاونمآنيذلا|هيايةداتق نءديعسم انث
 || ىنثلا يشع انيبمارتعلو قي ةنكلو هقلعت ىلع ناطلسلا هتان اوانيبماناطلس ييلعهتاولعت
 ناطلسن منارسغقلا ف ناك املاقةمركع نس لحو نعنابغس انت لاقةيقعنيةصسق انث لاق
 هلوق فد هام نع ميمخ ىنأنئانءىبسءنعمصاعوبأ انث لاقورعنيدع ندع ةحوهف
 نك يم ىبأ نءانعلمسُس انث لافذش ذ-ولأ اا سد ةملاف اندسمات اطلس
 (اريصن مهاد نلو راخلا نمل فسالا 90 اردلا ىف نيشفانملانا ( هلوق لن ران قلوقلا هلة مد هات

 نملغسالا قيطلا ىف نيةفانملانارانلا نم لغسالا ٌكردلا فنيقفانملانا هلوقب هو انث لح وعد
 ءارلاعتنف ني اهتيكسنب كردوارلا مشب كردناتغلهسف موس قابطا نمقبط لكو هج قايطا

 ٌكلوردلاريثكالو كردأ ثالث لاق ءارلا نكس نمو كردلا ةرثكللا ىفهعج ءاشن او هرثكلاو هللا ىف هعج

 هنأرقوعارلا م ف» كلردلا فةرمعبلاو ةسنندملاءارقةماءهئأرقف كلذةءارةىفءارقلا تفلتخاد قو
 ىف-غم قاغتالي دف ئراقلاًرقامهتب انفناتفورعم نان ءارقاههوءارلا نيكستب ةفوكلااءارق ةماع
 نورك ذيدس رعلاب ملعلا لهأ تب رهف ريغمالسالا ةءارق فامهنمةدحا ولك, ةءارقلاةضاغتساو كلذ

 اذاكلذ و ىلي-هبلصأ اكردىبطعا مهنماعاض اوكحواهتدكست نمرهش [برعل ىف هنمءارلا مف نأ
 لب وأتلالهأ لاق كلذ لب وان فانلقىذلاوهنب وةكرلا غواب نعزمع ىذا هلم هبل كد امل اس
 نع ةقب»“ نعل. هك نيةملس نعن امس نع ىلأ انث لام عليكو نب ١ نيثرص كلذلانم 0 د

 نيدمج نط مهاعةمهمديدح نءتدباوق ىفلاقرانلا نمل غسالا لودلا فن يشف انملا ناهننادبع
 نمتداونىفنيةفانلان الاق هتلاديع نعمه نعتلس نعةبعش ندريرحنب بهو انث لاقىنثملا
 نعمصاعنعنابغس نعناع نىك انث لاقيكونبا انثمع رانلاىفمولعةةلغمديدح
 انثاص مهاد ترث تيباوت لاقراذلا نمل غسسالا كردلا فني_ةفانملانا ةرب رهى أ نعناوك ذ
 سابعنب نع ةحطط ىلأ ني ىلعن ع حلاصنيةب واعم اذ لاقحلاصنءهتادبع انث لاقى ملانبا

 هأوق
 نكلوايندلا ىف نيةفاذملا ىلع ف.سلا عضوام لاقي هنا ضرغلاو قفانملاو نموا نيبىأ ةماسغلا مول نيب مدي

 بلاني لا ةصوأ طب نكيلوا.ترلا دارا سابعنما وحلا البس ننمزل لحزب رفاكا قل لسجن ةمابلا موكل مهب ةعرخأ



 مُبرح ارادىلا هز رحأو لسا لامىلعكون- نااذأ ارذاكلان ا اهتمل: ”اسمهملعى ب ىفاشلاو لك !اىفماعل .ةوةرخ 7الا فلفو لكلا ةدع ىلع

 حورال سفنلا لب والا معا "ىكاعت هللاوىذلاب لتقبالسلا ناموا ل تادبعيىرتشي ا هأرس هل ارفاكلاتااهتموةن الاهدهةلالدب ا

 كتبطمكلسعن نا ىندملا لصاحو ولا ٠( هلا نهم س تطاول أموسوغنلاتاغصءاسنلا تاب وعبو ا راك
 همم ف اهالاولاوا وذراف 4| 22227 و

 0 كردلا ىف هلوق رس م لع مباح ىن لاق

 سفنالا ترضحأو ريس لص او أ

 وقح كرنب عش 50-7
 الفاهطوطع ' حلل س س.نلاو هللا

 طولت ضفرف ليلا لك دلت
 ند ةقاعملاك اهو رذتذ سفنلا
 ناو ىلسلاملاعلا وىولعلا ملاعلا
 2 رلاةس لا وحد رلاى'اةرغتس

 ىلالاعتو كس#ن عدةيزح نزتح

 نب ةلطسن ع ناهس و لاق نجرلا دع اذ لاقراش نبا | ايي دص لزانم ْلا اردامتهحنا

 م مماعقبطتزانن متداول لاقوات 6 نهلغسالا كلردلا ىف نيقفانملا ناهللا دمع نعجن عىل جك

 ل اردلا فمهاعحاذاهلنان مدا نيف |نملاءالؤهادحت ناو ىنعي هنافا 0000 او هل |ودامأ و

 قلوقلا ُِش هباةعرمل مهتععفدب و :هناذع نممهدقتيفهنم مهرصتدا ارمدانراذلا نمىلفسالا

 فوسوننءؤملاعمكئاواق هلل مهتيداو بانى هقلاباو مهتعاوا اولد ًاواوبان نيذلاالا) هلودل. وان

 متقن منيبثاتلا ىبئتساهوانث ل_دنلا نمءانثنسا اذهو (ىيظعارسأ نيذمؤ ملا هللاتؤي
 نب رصملا عماوفو كيتا هلوسر اوقد مودا الاوتهل "د َنماو ريتوه حوت ندالاوصاشأو اول
 ناءؤانت لحم هدعو لد : مح ند ميلمنادماول ثدي تاو هرج لاف وها نموه مهةاغن ىلع

 مهتب وت ىلءءازيجلا ن ءمهدعو وةنللا فمنك [سممهعم م مكس ةمارك لا ل<نينمْؤملا عمموادشدبب

 ىغتسفهت وهملاعقهلا 3

 نعددذتع سمنل او ا

 ىلاكب رىلاىيحرا ةبذحت حو ىلا ىّاونان نيذلاالاة ب الا ليوا فالف ءارسأ ن نيا“ :مؤملاهللات وا قوس لاكف العلا هلد َر رحلا

 ىىل_+:دافملاع قهّلاىنغ ةعس مهتاقننمهيردنعن : 00 وسر قيباحما وللا جب 5-6 0 7

 بتامنالث ناسعاللاوننمآ اونمآ ناىلةلسبق ىضمامف نا اوك 0 هللاباو ؟<ه ا نعد

 ند هلل ل هباتك ىفد_هعىذلا«ةاثسمو هلوععب كي أهليأ :ماصت الا قاعتل او كك اماصتعالا

 وبس ىتلا مهلاسعأومهتءاطاو مانا ولوةن هن ا داودادخأ ا ظ

 هللاب نمو نأ عا اوعءلل ناعا

 ثعبلاب و هلسر ا

 ناععا اذهوردةلاوراذلاو خلا
 هناوهو صاوملاا ناعاو ىيغ

 نمةفسصت دءلل ىلكتاذا ىلا عت

 هناسح ا ىلع سلا ناو فمه نيب ىلعاه وع منك ! او هل , ءاسأب د ءىينملا 00 ,نسلا راف

 00 واهم ندد هب ها ا هج 0 0 101 داك دءاسأ ىلع ىلا 7 و

 كردلام_مدعوأ ] نيذلامه غن ىلءاوقام نيذلا نيتفا 1010+ هلوهصالخاوهللاب |

 نيذلاءالؤه هليأ ىطع ف ىوسو لو ا|ظءارحأ ني ل زملا هلل اتوب فوسولاق متراذل | ل نملف#الا

 هدوجو ءازحأ عج هل دل هناعص

 ىايعنابع ااذ_ه وةءلك-اان نمآو نماو

 مفرد عد وهوص* اال ناعاو
 [ىيظع ايا ءاولمهاعا ىلع هلم دمه_مالخا و هنا مهماصت هعاومهصالدلا 0 ول ىلع مهتغص هزه

 لحما تالاهتم لغسلا ىهورانلا فلزانم قاغنل !ىلءاونام نيذلا ىطغأ6 ةنمرلا فتاح رد ءالذو

 هباتك فرك ذاممهقاغن ىلع نيقفانا ادع أك كلذ» مناعاىلءمهمتؤي نا نينمؤملاهدابعدعو هؤانث
 36 5 الاق ميكو نب اودي نبا هب نيد ىذلاناملا نية ذح لوق عمو هلزشلا ازهو

 كِل ذك ا ةاموشادبع لاقف نيةفانم اوناك م ودةنلان 5 ْ! ةغيذ حلاق مهاربأ ع نع ةريغمنع

 الارق متافىذلا مع كباس اامأ اعرف مقلع هماوق اودر 01 _!ذ ىف ماه مة شيد لس> تضعف

 ةفغص,.هانفأنح ةنانالابجلا

 قد , لف لامجلاةةصبهاقبأ ١ ولالخلا

 نا.ءااذهو نيعلاىفقبو نمالا هل

 دماغت لان ىأاونمآ نذلاتاىي ع

 0 ما
 م ىلهعلا لالدةءالاباونما مت 5

 ةقريشم مسهلوةعنك ذااورغك

 ارثك اودادزامت ع ىهلالاروفلاب

 نينمؤملاهللاتوبب فوسوني#-تمؤملا عمك ءلواف هلل مهد داوصاخ او هللابأو مهةءاوا اولد ًاواونان نذل

 || رك اشدللا ناك وم“ ماوعركش نا جناذ عب هللا لعفي ام) هلودلب وأن فلوقلا ُِش ايظعارحأ

 هلل "نا تاضارفءالاوتاهشلاب توقفانملا انها عنصر امرتاماو ركش نا جبار داو الافرع هؤامت لح ىنعب (اهلع

 ههعت نم مكرلعرعت ام ىلعهوعر 3 لف اعهّنل ب>اولا قا ىلا ثع>ر وهتلاىلا ”:أناكباذعي 00

 ١ ىطخعاللصالا نال مويلااليبس م هيدجلالو ) «سماأخ ا (تورحسا) افك - 0

 و>- نم ١ نو رمش نولوع 0 :ولوع ثوثيعناكو مر-اورأ فر 0 اوأن ير ذامسلاادزذتا اذهلو راغكلاره

 )ان١ ىلاال كالذنيب نيبذيذمال_لقالا هل نور ؟ ديالو سان !!نوار ىلا سك اوماق هالمااىلاا اوماقاذاو وسمع اخو +وهللانوعداح نيقفاذأ



 نآضن نمو ءالؤه ىلا الو ءالؤد

 نيذلاا هيأ اراليدس هلد ست نلف هنلا
 ءابلوأن ب رفاكلا اوذكتال اونمآ
 نأ نودي رثأنينمؤملا تود نم
 نااذيبمأن !طلس ممل عمنل اول_ع

 راذلا نملئسالا 'لردلا ىف نيقفانملا

 ابان نيذلالا اريصن مسهلدحتنلو
 اوصاخخأو هتناباوعدةعاواوهصآو

 نيمؤملاعم ٌكئكلوأف هلل مدد

 ارح نينمُؤملا هللا كون فوسو
 نا مكب اذعب هلي لعغي ام اهيظع

 ناك و متنماو 3 :ركش

 ارك اش هللا
 اهلع

3 06 

 هوجول كسلا عأ مكصالناوهب ماصتعالاو هد.ون ىلا ةياثالاب مدالوأو مكلاهأ و مك سقنا ىف

 هدنعنم هبكءاجاع ترق أو هوة دصف لسو هلع هللا ل صدخت هلوسرب متنماواهب سانلا ءارر لرتو
 متعجارو هتعاط ىلا مدترمنأ نارانلا نمل الا كل اردلا ىفوك-اعحي نا هنلاب ةحاحالل اون هن متامعف

 ارضاهنع مفديالو اعغنهس سن ىلا وك اذ_عب باتحالهنال «+بع5 اهنام الر وه صاع لمعلا

 هنارغكو همهوهرمآ هفال_> ىلعو هرلعهنءارح ىلع هلهنم ءاؤس عا نمبةاعنم هد وقعامناو

 لب كبي دعت ىلا هيج اسالفد صأ ىف هومتعط ا وءم#عن ىلع هل تركش متن أ ناف «#لغ همعن ر كش
 ملفعكنامأ هنعرصقب اع كلذ ىلع كن ازاعع ركسشو هلآسعاط نمي من وكام كار كسشد

 باوثلا مهل هلازحاب اياهم _ةءاط ىلع هدابعلو كلارك اشدننا ناكووكلامآهسغلبت
 نمكريغ و نو ةفانملا هي نولمعتاعاميلءامتمضوعلا ء-علهماظعاو اهلع

 ىت>هعيم طي لعملك كلذ صخت ملاطو حلا صورمو ريسخ
 ءىبسملاو هناسحاب نسما ةماعلا مول ءازح كل زاع

 انث لاقدي زن اذ لاقرمشب امص دقوهتءاساب

 ناوكباذعبهللا لعفبام ةداتقنعدمعس
 اركاش هنلاناكو متنمآو عركش

 ةؤانث لح هللا ناوام.اع
 ارك اثِبذ_ءبال

 انمؤمالو

 سداسلا ءزلاهنلب و ىريطلارب رح نا مامالا رست نم | رسما ءزجلا م (*

 * (ءوسلاب رهجلا هللابتعال) هلوق لب وان فلولا ه هرأ
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 ((سداسلا ءزجلا )

 تقيطأ نم ريهشلاةمالعلا و ريكا مامالا ريسغت ند

 اذاةحدتةلعحو ريسفتلا قهمدقت ىلعةمالا

 رفعج ىنأمامالا ريبعتلا ىف عازنلا عقو
 ىعنملا ىريطلا ربرج نب د

 ريسسفت نايلا عماج

 هللا هجر نارقلا

 هاضر هلانأو
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 نمسداسلا ءزجلا شماملاانعضو عفنلا ماسة لحال و( 28

 ماطن ةمالعلل ناقرغلا تئاغرو نآرقلا بئارغ ريسسقت

 ىر وباسنلا ىمقلا نيسسح نب دن ندسحلا نيدلا

 ( هرارسأ تسدو
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 (دعغ ءارعأ) ةنازخن مةرضحملاةذخسنلا ىلءرب رح نم اريسغت عسبط

 حرئالو مهدحترهاو رب 3 م مانالا تلارآل د دشرلا

 ةسنلا كار ةلباّعم دعب كلذو مهرب راك نم فرتغت ماثالا
 عفنلاةعشأ تلازال ةيودللا ةناضتكلاب ةدوجوملا ةذسنلا ىلع
 ةعحأ ص واهصصع7ىفةقاطلا انلذيدق و هيريلارئاس اهتم دهئستا مم

 بتاكلازخ] مهؤاسو*أ رك َِي جمصتلاب ردد ءالع لضافأ ند

 221110101111111 ]| ]| ]زي 1 01
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 ءوسسلابر جلا قا بعال
 ناكو ملط نمالا لولا نم

 اودنت تاامماءاعيمسمتيا

 نعاوغعتوأ هوفختوأ | اريدخ

 اوفع ناك هلباناف ءوس
 نورةكبنيذإانا اردق

 نأ نود ري وهلسر وهنا

 هل-سروهللانيسباوقرغب
 ضعبب نمو نولوقب و
 نودي رب وضعبب رغكنو
 الا ذنب | ود تأ

 امس نورفاكلا مهكئاو؟

 اياذع نم رفاكلل اندتعأو

 هللاب اونمآ نذلاو انمهم
 دحأ نيداوةرغي مو هلسرو

 موا فوس كتل وأ مهنم
 هللاناكصو مهروحأ

 ىتآ ارقلا(امم-راروغغ
 هرج ءارلا نوكسب كردلا

 ريسغمصاعو فاخو ىلعو

 حتفلاب نوقابلا ىشعالا
 سابعو ص>ءايلاب مهمت د

 فودولا« نونلاب نوقابلا
 فلطعل ط مهعدام

 نالال ىلا سك نيغلتؤم لا

 ره اللقمهتفصنؤارب

 بص نيب ذي ذمنأ ىلعءانب
 لاحهنا ه>والاو مذلا ىلع

 نيدنيبديذسم نؤارب ىأ
 رب دقت ىلع لمقدقو ىكالذ
 ءالوهىلامهالىأءادتمالا

 هيديذلات ابن هناهسحوالاو

 ءالوهىلا نيب وسنمالىأ
 البيس ط ةيناثلا ءالؤه
 93 نينموملا نودنم 3
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 تفاتدا (العا عمرا ناك 5 ملط نممالا ل وقل نءءوسلاب رهجل اهلا بدعال) هلوق لس وان لولا 0

لا خشب ملط نءالاههضعب هأرق و ءاطلامطب راصمالاءارقةماءهزأ رهف كلذةءار :ىفعءار لا
 نس كلا قلك ع ءاظ

 ىنعم مهذعب لاقف هد وأنت فعالا مكب كلْذاَو رق
 قد ىلعءاعدلاران دج اره تآهللا بالذ ال ذ

 مه دنئعكلذو

 كلذ هلصخرذقهنالئ اذ هلدركب الهؤانث لحهنلاناف هلاط ىلعوعديفلوقب ملط نمالاءوسلار ره اوه

 هاو: سامعننانعىلع نغملاصْن بد واعمىنث لاق اصنبهئلادمعانأ لاق ىنثلا "رع نإ الا نم

 وعدي نا هل صر أدق هنافاموا لمن وكي نأ الاد اىلءدحأ وعدي ناهللا ب عالى ءوسللاب نهكلا هن اضخلال

 ةداواعم يت القاه ادنع انث "لاقئشلا مدع هلريشوهفرعص ناو ملط ن مالا هلوق كال ذوملط نياك

 لوقلانمءوسلاب رهاب حهنافلط نمالالوةلانمءوسأاب رهلا هنا بحال هلوذ سافعن ا نع لعند

 الالوقلانمءوسلاب رهخلاهنلابحال هلوقةداتق نعدرعس . انث لاقدب زب اذث لاهذاعم نم مشن نمط

 لاقد. عون انث' لاو ردا ٠ مرح وعدب نا نؤعمسن اك مولا اهنا ردع اهاءاعج هلا ناكولط نم

 مهالاديلعىنعأوهلل القمل نكمل وهبلععديالف لح رلا لان لسح رلاوهلاق نسل ان ع سنو نءمْشه انت

 هنالعفر عضوم فانه سابعن!لوق ىلءنفءاعدلانمدوكنودب رب امنيد و بن لح مهللا قى عي رتقسا
 نأهننابحال هلوق ىلع مالكلا ىن_عمتاكتف هنم مولظملا ىنثتساوءاعدلا ىنعمىفءوسلاب رهان ىلا ةهذاو

 ةدرعلافاطثةيب رعلا لها هارب بهذماذزهوهي رهجلا هءلعرحالف مولطظملاالا ل اوةلان مءوسلاب قه

 وه هيلع فطعلاز وحالفدغا لذي /ناونادإ صيف امالرهملاب مهدنع اعفر توك, نأ ؤعالنمناءالذو

 سابع ن|لوقلي وأن ىلعابصن:نمنوكت نا لك د قودي زالا موقب نأ ىبن اللاب نأ مهد نءاطت

 نمءانثتسانم نوكتتف هيلع عب حالف ملط نءالال.ةمئامانامالك لولا نمءوسلاب رهجلاهنناتحال ةلوقو

 ىلوت نمالارظي_بعوهملعت سله ؤاذث لح لاقأك هنمىثتس رهاط ئ هنمءانثتسال لبق نكمل فاو لهغلا

 نتوهءاممالا نمئي لبةرك ذي لو كلذ هتادبرب الرالا مهلا ءارماو ةموصخناهرك الهنا مهلوقكوزفكر
 نناكوق ل: قانا فلق انرك ذاك مسالا نمالمالكلا ىتعمنم ىن'ةسمهنا ىلعسصن اذه نشكل لوق قع
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 1 لضرب نا ا ا نمناك ل ئاقلالوةكو بصل ا ىلا نمهحواذا سادع

 نمرك د هنمليثاع ريذهف ملط ن مالا لوقلان هءوسلاب روجلاهللا بحال كلذ ىنعمل:نورخ [لاقواذكو

 را نعم فنان ءقدعان رت ءّب : واعمولأ ا لاق ع سيكو ونبا (يياص كالذلاق

 لا 0 دمج 8 مقاوم لو ةيق هلل 6م منح لجرل

 ا نع عن ىبأ نب هللادامع ع 0 2 0 1 لاك لاهنملا نب بالا انث لاق

 لامي لوقلا نم ءوسلاب هءحاصأل اره هنأ هل-رلوىلا فيذلاوهلاق ملأ ع نمالال وعل انمءوسلاب رولا

 ر# "*مرص كلذلاة سرك ذ هي رقي الىذدلا نم لازمه رغب الذ لرلان لزند لحرلا كلذ. ىنعنورخ 7

 رهك رصتنأف ملط ن نمالا هلوة فد هان ء عن يأ نبان ءىسع لاق مداعونأ انك الو ورعتبا

 ع ,؟ونيا اًيرص هلثم مدع لأ بان ءلمش 1 لاقي ذحوتأ انث لاق ىئثملا وسد ءوسلاب

 ده كش ع نءعجرعالاد .ج نعودهاكت نعركب أن مههارب ا نع عين يأ نبا نعةنديعنب نايف مدس امم للف

 ك1 بل اول را لس : ل-رلاو هلا ل نمالالوقلانمءوسلاب ر يطل ادنيا بحال

 نعركي ىف أن مهار ٠6 نع مين لأ نب ان عناية سس اس لاق ىلال اودلادا بج ندجأ ند 00

 لف يلع لك مرقلا لكلا نا.ةفايضلافوهلاق ل: ننال ةاازم ءوسلاب رهام ءالدقإ د

 اح دال 0 0 0 ده ميفلوقي 1

 دوت نحلل نمالا# 1 اره كون كسل ق>دوإ لفانالف تف لاق انو ير فيش

 ملط نمالادهاجنلاق رح نبالاقلاق اح ىث لاقنيسحلا اذ لاق مسالا نيرو هتفامضوملا |

 رك ذهلطن نمل تاوتم اين و صرالان ءةالغب الحر فاضل > رف يل |: ان:ذها هلع ههه روك طاف

 وداد كلذف !تذ دو هللا ناق هملاط نم هرم : أقل طأ نمالاكلذىنعم نو رخ الاموال لع زدات يل

 ناتج » ا ء طايسا ا 00 ان 0 ند ان . رص كلذ لاف نم

 عا هسا رك كاوقإلا نه لع عند 0 م

 ىلع مالك لا ىبعم ناك_ذ عطقنملا ءاذثتسالا ىفالا سعب ام بص: ::نااهنأشن هبرعلاولوالان ه هعاطقن !ىلع

 ري نأ هيلع حالف ملط نم كاف لولا نمي ءوسلاب رهخلاهلناسحال سايعن الوةىوسلاو ةالاوزه

 ندم -.ايرهشل هتلابعبال هولوانو ملط "نمالاءاطاا خب نورخ كلذ ر ةودلط ن نرصتش واهم ليناع

 بهوابربأ لاق سننو» 3 كلدلاق نمر 5 لوةاانمءو.لاب هلر ميج نا سايالف ملط ن مالا لوقلا

 ىلع ماقأ نمالا لوةيدب ز نءالاق ملط نمالال وعلا نمءوسلاب رهجلا هنيا بحال رعد أ ناكدب رن الاهلاه

 هيه نا ىوسغلا مسالا سئيِباَعلالاباو ربانتالورثهد_هولاق عزتي ىتجءوسلاب هلرههذ ىاغنلا كلذ

 وهلاق نوملاظل اب مّن اواو هل لبق ىذلا لمعلا كلذ نم ست ميدان ؤمنلاك ذادجب ناعالادعب قسعلاب

 ءوسبا ها ابحي هوة طيز لغلق يهون يسع لاق سأا 5 دلل نكرم

 اهلعار ؟ اش هنياناكو منن يروا عيان تار امراثلا ا 0

 ىذا انما تسل ت هفان تس اذهل, نأ تابحياللاق لل نمالالوقلا ن هءوسلاب رهط اهننانال

 الااهأ رعن وهكلذل اوةب أتاك و لاقى اغلا لع ماقأ ن.الالط نمالاب أب ام لعب نمتاعن وتلعذو تإط

 نآهللاب<اللوقلا اذهل ئاقلوق ىلع مالكا لب وانو روجلاب هغلعتل بصن لب وا! اذ هىلعن ملط نم

 نمع بلاي هلرهجلاب سايل هنأق ةاغن ىلع ماقاقم ممرط نمالالوقلا نمءو سلي زيقفااملا نمدالددار هك
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 جر راثلا نسم ه انيبم |
 فعلا عم ىئذلا ءادتنال

 ىءانقتسا ال ُّط اريمصت

 متنم اوهاه.ظع ط ني مؤملا

 سداسلاءزملا هاملعط

 ضعس 8. اردد هاهلعط رطأا ى

 نالال ٠ البس فاطعللال
 نالءقو ناريس هدعبام

 اوكله ىأ فوذدتريخلا

 "انه فئات سمول يو
 فاعلا ةدعبام لام > ال

 .٠ امهم فانت سالاو

 هام-ر ط مهرو>أ

 ىأ باح زلا لاقريسغتلا

 ىل_سهللالو رنوعداحي
 تورهظي ىأ ملوهيلعدتلا
 نوذطسو ناعالا هل

 نذإلا'نا هل آر روعلا

 وعلاس أغا كن اوعئاس
 لعاف مسا مهعدامنوهودمّنلا
 هتيلغاذاهةعرفن هتعدان نم

 نس ١لاق هنم عدا تو

 ىطعناك اروث مهمطعي سا.بع
 ىلااوأ_صواذاف زيتمؤملا

 قبب و مهروت قنا طارصلا
 نودانمف ني :هولاروت

 كرون نم سةةنانورظنا

 مدقت ةعداخملاريسفتى ابو

 مجيلاسك هرغبلالوأ ىف

 تاركس فى راكسك تن السك

 نيلقاثتمنووقب ىأ
 مك ني سعاقمنيطامتم

 هرك ىلعايش لعغي نمىرت
 ةسبغر و سفن ببط نءال

 بدسلاو لسكلا ىتعموهو
 فاهم نوغتسس مم كلذف
 اهلعف نمنو>ر الو لالا

 اهكرتنمنوفاخيالو اياون
 ىأ سائلا نؤارب اباقع



 ا او , مهو ه] عسانلا ىر رب فارملاناءا ٌرلاىفة]ءاغملا عم و ( 39 ةيبملاوءأر , رلا لحالالا السل! ىلانوموال

 ناس اس ةقااطادساروا لال ستات تاطساالاالااة تفاقسأأ اج اهل لل نعاس
 1 ١ قالا نذل دا... كاد

 لعذ ىععانهه لعاف
 ةسسعان كل اوةكديد لاب

 هلنانورك ذيالو همعنو
 هنال الماق الا نول صد الو ىأ

 ندد اةهيسبع عى ىم

 اذاو نول_صدال بئاحالا

 تفودنعف سا ١ عم اوناك

 لهو ءارقلان م ها عاج الءاظاامضب ملط نمالا رق نمءارق كلذ ف باوصلاب نيتءارقلاىلوأو لولا

 فناوصلافباودلاب نيتءارسقلا وأ كلذ ناك ذاق متفلا, كاذأ ارث نمةءارقذوذ_ثواهتدك ىلعلب وأتلا

 جرح الف ملط ع نمالا نعم لظ نمالالوقلا نمءوسلاب دحالدحأ اره نأ سانلااهيآ هنياسح الئ الذ لد ا

 هسسقت قطتي لبن وأهارقع ىسأو ارقد منمرامحماهبف لح دهانعم كلذ ناك اذاوهمل اءىس اع ريض نأ هيلع

 ناهنمامالعاهملع هئاعدف نالهماعهّللا هرصن» نأ مب هلان نم ىلءهؤاعدكل ذكو سائلا راس. نءةوْمَع هلاموأ

 ىثتس هليقءاك#الهناو لقا عطقنم هنالبصت م ءومقفنذكلذكك اذ ناك ذاو ةلءعوسلاب هيلعهءاعد عم“

 هللا ناك وبي هنافاملع اعيمسهنباناكو هلوقامأو رغكو لوف نمالار اعس؟ مهما عثسا هلوقريلظ:و هفا عم ل 4 هانا
 نمتوفخاعا“ ىلع ماكو اوصأ نمءاذريسغوهب هل نور هك ع نللوقلاءو س نم هب نور هكا لاعرجس نان ن2 كاما

 مءازحدلك كلذ راع ىح مكيلع اذ لك ص هب هكنوره الف هي هل توفت نا كم مالكو ؟لوةءوس ة>ودنماودحب لناهسانلا

 ءوس نءاوعتوأ هوفكو | ًااريساود,ت نا) هلوقل . وأن فلوقلا ُُق هناسحأب نسملاوهيءاسأب ءىب للا فم منال ةونواص:ذئن. ف

 وعلان مال .جاولوقت تالوقد اريحن سال | هيأ اودبت ناهؤاذث لح كل ذب ىنعبب (اردقاو ةعناك هنياناف

 5 اهطاا اوك رثتوأ لوشن 0 ا العايد ار كش كلذ اورهظتنف مكملا نسح أن

 لوقلا نمءوسلاب هلاورهجتالذ هنءاسأ نع ءولاءاسأنملاو ميهصتا والود ىلع عج الفكلذ

 الا هيا نورك ذيالهمالص

 لةمرهظ. ىذااوهو اليلق
 ىخضىذلاامافناريكتل ١
 .ه اصعنمت مسهل مق 0 اذار مارش اوفع ناك هللا ناف هب هلاورهجت نا كسل يا ىذا اصلا ةءارقلا َر

 ةنردق عممدابعنع ا ل ا ردقاذلوقيار دقءرمأ فلاخو د
 لبةوام تورك ذيالوهف

 نمءوساأب الوان سلا كأن عسانلاا م ًااضد أم 3 اوقعاقلوك ,هأبا ”رصعم ىلع .اهعىلع .- 6

 تاهؤانث لح هلو قوه صأ نوغل اذو هنودعت مث او 0 يدل اةءاسالا ل ردت ناو فال_لقارك ذالا تاق الا

 ٍ هلا بحاله أوو لد وأن نأ ىلعةدذا اولاهلالدلا 7 لأ وفعن أك هنن تافءوس نع ءاوهعت و و وأ ١ ريخاودمت 0 5 3

 رهجلاهتابحالءانعمتاةعز ف مس نيدب مر ىذلالب .داملا فالخ اط نمالا ل اوعلانمع وسلاب يملا 0 يراك ةردسالا

 2” | وانميدلار وماي نيو اهتملا
 هوانُت لح هناك ذو لولا نمءوسلاب هلز ارواب سارالهنافهقاقن ىلعماقأ نمالا ناغذلا لهالل ولا نمءوسلاب

 وةعلاب نينمولاس ايم هؤانث لحدهللانالوةعموءوسنءاو ةعتوأ هوغو أ اري اودنت ناك لذ علاق

 || هكلءجوالا_مكلذن عوفعلا ل باهفانمقاغنلا ناعممسمنمناك نماوعس نا مهاب الو مهقاغن ىلع نيقفانملل

 دال ق كك سدل همسأب قفا ملا ة عمنا دق نمد ريغ لبق هلام عع رملا شصو هاعام .وهغملاو هعلانالز وهعم

 1 ِ لاملواماد اهتمت

 الو بست الو ه] لم هنم
 -5 دنهحزكل و ةديمدت

هيهس اوهاعئشلاة موس ْن ءوةعلاب صالا موهةمريغو هلم ءاوهاعاوهنعهوفعب صوف هلق دغلاهإةلايدارب نزوح و
 فقل وعلا ُُه 

 ضعببن مون تولوقي وهلسر وهللانيباوةرغب نآن ودب ربوهإ_سروهللاب نور ثكي نيذلاتا) هلوق لد. وان " الهنا نادب رب ةداتت لاق

اندتعاواة-نورفاك-لا و هكئلو الس كلذ نيب اوزذقب نأ نوديربو ضع رغكنو ١ 7 1 فلو
 (انم .هماياذعنيرفاكلل

 هدوام كن

كربلاو ههإ-ر وهّنلاب نور غكين يذلا ن اهؤانث لج كلذ نع كا
 هلسر وهللانيدا اوةرغي نآنوديربوىراصنل از

 مهئادراىئسعموه كلذو مهب رىلءاورتفا هما نوعزي وميحوتهقلش ىلا مهلسسرأنيذلاهنلالسر اوهذكي ناب || ٠ مي ا

 نمؤن نولوقي و ليطابالا هيلعمس ماعداوهنلا ىلعتي رغلاوبذكلا مهابا مهتيلتن هلسروهتئانبب قيرغتلا || اء سنة زم
 هلل زيمر ىسيعو نكت ند 0 مهنا ىغي ضعبب 3 0 دي

 نمؤنمهلوذ فانصأ نيداوذذتي كاشخ نؤرغكتو طعس نوما مهنا نو عازلا هلسرو هللا نيب توقرغملا ن 5 0 لا و بذي دب رولوقي اليس كلذنيباوذاقيتأنودير وم ز ابق ا او ىسيعب مهقي دخت و هيلع 0 ( 0 ىأ

دح ىلا ةلالضاا ىلا اه رط ىنغب السس ضع رغك_نوءاسنالا صعد 0 أمىنإاف
وعد اهوعدتنا ىت "لاةعد_ ءلاواهوي 

 ن

 1 22121 ل 3 8 ََ

هتلالض ىلعمها اهنمهدايعل هوان لح لاةفهملا سانلا نءلهجلالهأ ا ه«نعيدبن اح ىلا
 ام نو زفاكسلا مهّكئلوأ مهرغكو م

 اا وار اول از ع نوقشت ءاار ةكلالهأ مهبهتغص كل تفصو نيذلاءالؤ هسانلا اهي لوعب 0

 مهيأ اوعزاعنورشب |( ىنركلا ف فلاه ا ههرشأ :ككالوكلذاونقيتساف |[ 1
 .تورع دمنا أو و :نورقب ممم امهاو دود /م 0 مه حش ل ١للداو مسموأ 5 نوبذبذي ىآ

 ند نيد ىعموةهبر طلاةيدلاوتبد ىف ةرأن مهين أ ىنعملاوتمعملاريغلادلاب نيبديدمزغعج فأن عوم جأردأ مهنيدوأ
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: 

 ا ال3 ة7773232ت7؟؟بب؟بت“؟ب؟بي؟ي؟بيتت77تتت> ا ”غلٌ

 تدناوعهلوقك نيزثاىلاهي راش دقكلذو (0) نا.ءالاورغكملا ىلعلدب َنبمْؤملاَو ن رفاكلارك ذنالنامعالاو درغكملا يي ىأ كلذ
 - . .- .٠

 هه. 0

 قسسلا نايل_ءاو كلذ

 ضعبب قدص نماماف نمؤم هيهنا معز ىذلا لوسرلا هيءاجاعو ىدصم هينا وعر ءزب ىذلاباتكللاىفام عمل لعفقلا ناوه بذيذتلا
 لاو ارةةلعتملا ضارغالا ضعبب مهم ذكستل نون وم هيبه أو اوعرن نوبَذكَم نعيم نودد مهمااوعر وءام 85 نالا ضعبو ول اودد وه يىعادلات 2000 0 4 : ا انا نيذلاءالؤهوبذكمهب وهف ىنذ 0 مود >اجهيءاجام ضع بْذك نمةوهئلوهف ضع نذكو كلذ 1: * ادلا 2 راس -

 نويذكممم م منا نوعزي نيذلاو نوةدصممهج مهنا نو عزي نيذلا هإتربوهنئاب مهفمهج ردنع نم هب مهءاجام
 نااو رذحافسإ ذكستلا ق كلذ, نووذكملا دوا ق حث ام كت :ًةوبتوهللاةينادحونودحاجلا مهفتورفاك

 اندتءاو بع هياقاذ ,عماباذعنن رفاكس الاد تءاو هلوذام وام .عماباذعمولاندتعادق ناف مهتعدبب و مماورت ريغ

 رئاسنم هريغلوباتكملا لأ نموه رم سانلااهبأمكسل تفصونيذلاءالؤ هدو هلوسر وهليايدح نأ

 ةلايسا ماو ملاعلا اذه

 تضراعتاذاو ةمغرلاو لمملا

 ةلعف ىف هب واطم ناك نماما نداارفا وحاز عررعس 1 لاثدب زب م لافذاعم نب رشد ارخص تاذ لاق سرك ذ ليواتلا 30 له لاف كالذىف انان ىذلاوف» وهف هدول هيلع نم ني ب ىعب انهمدرش الا ىفان اذ عراشكلا سانحأ
 تادحسلا ناسك اهتاءادعأ كئلوانموماب اذعنمرفاك-الاندّتعاو اًمسنورفاكلا ههكئلوأ البس كلذ نيباوذككي ةسقاملاتاريسلل اانا نأ نوديربوضغب» رغكل وضع نمؤنتولو#ب وهلسر وهلا نيداوةرشب تآثودن 9 وهلسر وهللاب تورغكت
 3 ا تااذمملا | اوك َر وهللا نما: سل ناتعدباههودمذ ارمدلا اوةد ذو لااوذح اف م سو هيل عدللا ىلص دمعك ونارقلاب اورغكو كلت نا م ةبناغورلا تس لا كراع تنماو ىيخو لي الااورذكسسو سومو ةاووتلا وهيا تنس[

 تذلاذا عدنلاو هرعطابسا اك لاقدجأ انث لاقدمم ادع هد رهيثعب ىذأا هللا ند وهو مالسالا

 سبل نيصعتواللا لو#:ولوسرب سداد نولوشب هلسروهللانيباوةرغب تآن ودب ريوهإسر وهاب نورغك

 ضعبب تو“ مونر ءالوهف ضعبب رغك نو ضعس نم هؤنتولوشي وهإسرنيد وهّنلانيداوةرفد_ةفدشالوسر
 هللاب بورغكي يذلا نا هلو مي رخنبا لاق لاف جا ىث لاف نيسحلااذل لاق مسا ااا ص ضعبب نورغك و

 ىسيعب ىراصالا تنمآو ىسعب ترغ درر عب دوهيلاتنماىراص:لاودوهلالاقالمس كلذ نين هلوقىلا هلسرو
 توب دي ليان : دلاقالمدس كلذ نمد اودع نأ نودب ورع "الابن ورغكي و !اننوذمؤد ارناكو بزب ترفكو

 مهتؤي فوس كئلوأ ممدحأ نيد او 3 رغب لو هإتروهللابا اونمآنيذلاو) لولب د وأن فلولا هللا هن

 هإسو وهنو» شاورفاو هللاةناد-ولاوةدص نءذلاو هواملا 0 ىعت (ام>ر اروغذغهللاناكو مهروجأ

 اوذكمو لو مسهمدحأ نيا ود رغب مو هنيدمتا أعط خو :رمدللا دنع نم هيو_هواج اعف م هوةدصو نيءجأ

 مرحال لاوزلاو ريغتلا نع

 ىفاّساث ناسنالا اذه ناك

 هناش ىف اضءار هناعا

 كيا صو لاا ؤهلو
 هللاثشنإ تايثلاب ناعالا

 هتلارك دالأاو ما :آ نيذاا

 اهتيأاب بواقلا نئمطت

 هنا ل. ةنئثمطملا سغنلا

 0 هزه نال ارح كئلوأ ق>ممب ردنعنم ةياؤامتا ع كتأاو رقم هكساوعهشعا 0 وموضع

 5 لدغ غالب 50 0 7 2 ا :راسدقهماث [نم نا امئاانلةزئارب_غراغكلا 2 هيل ناولو ذو تال ربا را تالا يرلا يس 0 ل

 ىسوماولاسد ف ءاهسلا نماناثك مهماعلزتت ثنا أ باتكلالهأ كلئسا) هلوق لب وان فلولا ُُق رانلا نم وهوثح ا هامىلارغكلا ||": ريق 0 1 0 0 7 ايم ته ضعت احر هج لزب , مو حلا !رازرعع

 تانيبلا وس متءاحام دعب نم ل وذا رهلظبةقعاصلا مم دحافةر مح هللاانرأ اولاعف كلذ نم ريك أ

 لهأ كلذ ىنع ناكل لها دمنا كلمس هؤ انت لج كلذ. ىنعي (انيبماناطاس سومانبت اوُكلذ نع انوغعف
 ادجتدو ملا لاسىذاا باتكلا فلن داتلا لهأ ف لاتحخافءامسلا نماباك مهل لزغت نأدوهبلان م ةاروتلا
 0 وتكمءاعملان ماراك جهملعلا ارمدنأ ًااولاسمهضغب لا ةفءاعسلا ع نم وبملع لزن ارد تآ ألسوهيلع هليا ىلص

 انث لاق نيسحلائيد#ت انئاص كلذلاتنمرك ذ هللادنعنمتد وتكممار وتلاب لءئارسا تن ىسوم

 تلاقءاعسلا مابك مسيلعلزنت نأ باكل لهأ كلئسي ىدسسلا نع طامسأ 1 لاف لضغملا نب دجسأ

 لاقثرملا رع ىءمومهيءاجاكءاملا ن ماب وتكمارإغ انتاهننالوسر كن ااقداص تنك ناد وهلا
 ىلصهّللالوسر ىلا دوولا نمسا ا ءا>لاف ىطرشلا بعك نب دج نعرمشءمولأ انث لاوزب زعلا دمع انث

 دروازهلو قاغئلاّق ب رط
 دو وامتاغلاملان ممجبس 3

 نافهنناللضا ن هو هلوذنم

 نذلااهيأاب الم دس ه] رات

 نيرفاكلا اوذذق:الاون<آ
 اوبيثنتال ىأ اي

 مالسالاءادعأ نموهربشو

 نةمؤمالى موهر ءاناوأ
 ١ جا ها ا ا ل تا تن ها 7 1 جت اي ام ب هوما ع ا م ا نت و وج اس سما سمسم سمسم ٠ ا 1

 ىنيعفانملاز هلو5ن وب ةلاخ قفانمقذانماىلونالياقتل ىلعةنيب ععانا ىعمو مهمه دمو م مقالب قاذخا او نب هذا ةالاومن ةنعفانملان ا هلو نمو ةلاحتالق فانمقذانماىلو نال و اغنلا لعةنيب ةعان اطلس ىعمو مهمهاذمو ىهقالخار قاذتااو نيةفاذااةالاومنع



 نيبفةنجلاتاجردضيقناهلزانمرانلاتاكردول غجالاب سو كلذ عمو ردو كردرانلا (ج) نمو ”ةلارعقلا نافرانلا نمل ْسالائلردلا
 دعتبلا ةب اعف قفانملا نإإ

 ةرضح نس عدراولا هباهمو

 نالن وعرف عمهناوىلاعت هللأ

 ناذعلاد شل غسالا كردلا

 اولحخدالئاق نمزءلاقدتو

 ناذعلا دشأ نوعرف ل
 تاكردعسبسرانلا نال قو

 ةكرادتما الكذب ثءمس

 ضعب ىوف اهضعب ةعباًدتم
 كلردلا عج ماعوبأ لاو

 سارفأو سرغك لاردأ
 ساغككردأ لردلا عجو

 مهل د نلولاف مث سلفأو

 يلعات_مارجا ابق
 قح ىف ةءاغشلا تايثا

 هناله لمعلا لهأ نمقاسغلا

 ضرعم ىفهرك ذ ىلاعت

 لص-ولف قاغنلا نعرحزلا
 مدع عم ةعاغسشلا ىقث

 ارح زاذه قسم فاغنلا

 هباثييح نس 7. ىاغعنلا نع

 نيبيئاتلامهنم ىنثتسا ثقات
 اهلوأةعب رأارومأ طرسشف

 حالسا امنايوو«ةب وتلا

 مهر ارسأ نم اودسفأام

 هلبأ نم دب : ماددعالا اهثلاثو

 اذاهنالصالالااهعبار و

 عفانملابذسج هيولطمناك

 هيوبتلان عربخمرابصما عقدو

 امأ اع د رس لمعلا الصاو

 هللا اضم هب واطمناكاذا

 ماصتعالاوةرخ <الاةداعسو
 هذ ف ىلع قب هللا ليك

 اهنعريغتب ملو ةقإ رطاا
 لافطثارشلا لوص- دنعو

 لةيلونينمؤملا عمشلناواف
 نيذم 1 رشن توذمؤم

 تويماعلا ت 2 دوبتم مهلا

 1 كلب هنا لرنافلقدصن ىتح هللادنعن + ءحاولالاب ان اقدنيال ءْنم اولالاب ءاح مومن ا اولا فاسو هملع هليا

 ناآهولاسلد نورخا 1لاقو او اك نماباك مها ءلزنتنأ باكا لهأ

 نعديعس انث لاقديزب انت لاقذاعمزم ريش اًثدح كلذلاةنمركذ مهل ةصاخاياك م هلع ل لود

 كلذ يربك !ىسوماولاسدقف ةصاخابام ىأ ءاسمسلا نمار مهباعلزغت نأ باكا لهأ كاسي هذ د هداتق

 هع دبسصتب صال انام كما عاب ؛ مسه ملاح ر يلع لزند ن اهولاس لب نورخ 1 لاقو ةرهح هنلاانرأ اولاَعف

 هلوقمي رح نب !لاقلاق جاد ىنث لاق نيسملا انث لافمساعلا نص كلذلافنمرك ذ هعابتاو

 مس وءيلع هللا لصين لااونأى راد لاودوهملا ناكل ذوءاعسلا نما مهملع لزغت نأ امك لا لهأ كل س

 كنان اكن نالذيىلاو هللالوسركن !نالذىلاهتادنعن مبا اند ان حمم ءلاانوعدنام لع كعب ان نلاو اعف

 دمك ا سيوماولزس دقن ءامسلا نما بعل زم باقي اله كاتس هؤانث ل>هللالاق هنلالوسر
 ةاروتلا لهنا لاق. نأ باودلاب كلذ فلاوقالا وأو رغم>وبأ لاق ها ”رسهج هللاانز ا اولاعذ كح

 نان عقلحلا عجوز عمتي ,آءا_ىسسلا نماراه ميهملع لزنب نأ هل رلااطرتا ملسوهيلعهننا ىلصهننالوسر اولاس

 نم هولاسعذانوكينأ انابيلا مهلة مآ قدعلاب  /_وهلعللا ىلصدتلا لوسراةدهاشاهلثعاوتأ 7

 لن متابعأب صادم ىل اامتك الةنوك نأ زئا>و مهتعاجىلاءاهسلا نموهلعلزتن اب و :كماراك كلذ

 مهتعاج لا دحاولا باكل لنيل هم تناك كلذمايا مهتلا سن وكت نأ ةوالتلارهاظ: كو وهىذلا
 نم اياتكمهملعلزنتن تأبات ك1!له أ كاس لوي دحاولا طفل نات لاو منعهربخ ىفىلا عت هللا كنإ

 الاس ىذا باتكلا لأ رءاسهنلا نم خيب وف هناف كلذ نمربك أ ىبنوماولاسد ف هلوقامًاوابتك لة ملوءاجسلا
 هبدنل لوقي م: ل همم عدد : رهوكالذوانا م همام ىفعا هلا نم عمي 1ع هزتي نأ ل_سوعي ءاعدللا ىلص هللالوسر

 ا يمارس وهذا مهله نم ممحاف كلذ جمل 1 .اعنمظعب الراب : ل وةيلع هلي ىلص

 نم مهلثاوأ هللاءامحادعب هوغلاخاك هنلام وغلا مهملع هل ازنت نأ كولا سىذلا ناك -!!مهماع تازئأول هلك

 هناطاس مظعو "5 رد نم ههار رآىذلام هت راب ومهعلاخ نودن ءهنودنعت اهلاووْدح اول / اودمعذ مءدص

 هللال وعي ص دام وم ةصقو مهتصق ع نمهنناص ثم مهذ و الس اومهلث اواكاونوك نا اورعد :نامهنال مهارأام || د

 امم مظع أ مالسلاميلع ىسوم مهلئاوودوجلا ءالؤه فالسأ لا سدةف ىنعي كلذ. نءربك !ىموماولاسدّعف

 ىعمىلعاتدت ًادود- لارظ:نوهني اعنانامعىأ: نوح هللاانرأ هلاولاعفءام-لان « مهملعباك ليز زخن نم اولاس

 عض ومااذهىف هيداعا نع ىنغأ ع ىضماسمف ءانعمىفانلقامةكىلعدهاو تلاودت اولا نم كلذ فاك ةروجلا

 نيتوره انث لاقد.عوبأ انث لاقثرحلاهب ءمدع امكلذؤلوقي ناكهنا سابعزءانع رك ذدقو
 هوراذا همنالاقةن؟ (الاهز_هىف سامع نء ا نعد وابعمن/ ندحرل دمع ع نءعق<-١نبنجرلا دبع نعوم

 نأك ىموم مهلاو سناء ذلواش سايعنب !ناكورخؤمو مدقموهلاق هلناانرأ 5 :رهحاولاهاءاو هوار دقف

 سو موب ل اسم ناك مهسغنأ مهللظ ومهسغن ا مهلظ.اوةعصف لوي هناقةقعاصاامهتذ.خاف هلوقامأو روج

 قنيغل: 41فالتان ىضمامف ةفعاصلا ىعمانسدو :وهمل ًاسموهل 00 مام كل 5 روج مع رم ربنأ

 اولاسن.ذل'ءالؤه ذا م ىنعي هناف لحمل اوذذت مث هلوقامأو باوصلاب اهمف ل_.ةامىلوأ ىلع ليادلاو اهلي 0

 ذبنىرماسلا ناك ىذلا لمعلا مهتةعصنممهئعبف هللا مهاب امدعبةر ةحمهم ردن و رن م»ولاسامىءوم

 ىلعاندتأ دقو هللا تود نم هنوديعب اهلا مالسلاهيلعلب رج سرفر آنماهض مق ىجلاةمش طبعلا نمدنامهق

 نم هلوقوةياغكسلا هيفا ىضما؛ةد أو وهم أ ناك ف. ؟ولحتلااوذخت ا ملأ نمىذلا سدلاز 10

 تالالدلاو هللا نمتاندملا اولا سامى .وماولاس نيذلاءالؤهتءاجامراسعب نم ىنعي تاندبلا مسهتءاجام لاعا

 مهتايح مايأ ىف هننااورب نل مهن !نعنييتتانآ اهناتانببلاب نعام اواراهجانا+ .ع هللا اورب نأ مهاب تاهداولا

 ىسوم متل اسمدنع م هاياهنبافاعساكلذك كلذنا ىلعم_هلتاندبلات اي" الاكإتتناكوةرهج اندلاف
 هللا لوعب انوع ١ راى !'تابا الا د ل ددكشتل

 اعدم
6 



 0 ذعن نالمتن اومن ركشنا (ر) مكاذعنمتا لعشر املاةةنيغاكلا ىلع عجر اغا حلاصلالمغلاو ناعالاةدئافتا ىلع نهرب

 ملل 2 ائدغلا | نم يشن

 مقداو عفانملا تلطاوأ اراثلا

 رومالاهزه لاثماوراضملا

 انغاو لاخقاعت همحف
 ىلع نيغاكملا لجدوصق.ا

 يبقا لوو نسحلا لعف

 كاماطنلا ةداه ل اةرلانل
 يكف عاللأ د:لثشمانذ

 تالاف هند دعت هم ركن قلب '

 هنا رصاذسه ةلزيعملا

 ص رغااددأ قل مىلاعت

 ل_ءافن اف اود كعتلا

 هنورب مهو هلا مول هنابلألاورقأ ممهمالح أ ومهلو ةءصقنو مهلهجةدابعلا ومو كلذ :علعفق مومل | ك#م

 انانعو هرهج مج ردوربالممنا مهارأ امتاندب لاثأر 0 *مم رمهأر اامدعنا راه هلا نورا داو انامع

 نعزملاةدبعلاو هعفلوقب كلذن ءان وةعذ هلوذو تول دامت دانع لاو ةكعف ايندلا م مايحف

 مهارأامتاب 1 ”مهمايح ف ممر تورت الم متاهناب مهارآ ىذلا دعب مههلا هنأب مهنم ية دصمالوهانا عبتدامع

 ىموهاشست ومب ررمأ ىلع كلذ مهريص و مه سقت أمهات مهم رولا هوبات ىلاد ونل اب كل ذب مههيدصت نع

 اهاناهتاهأن 1 ىجااتاب الا ىهدخ !كلثوهنو.ذ د هدف عحنو ه5 لاسص ع نعنيدت هع ىموماذت 00 اندم اياطاس

 اردعتال,هلانلقوا دع”باب ,لااولدندا مهلا مادو مهقا“ ,عروطلا+هةو ةامعفر و) هل ودلع وأ فلولا 0

 الكذو لبحلا + بر وطلاق عقوفانعذر و هلوقن هؤانث لح و ىنعت (ظيلغافاثممو مما تاوثدسلا ف

 دوعلاو نان !اهنياا اوطعأا عىعب مهقامرعاهف ىموم هيو_هءاجاملو.قوةارو" !!فامع لمعلا نم اوعنتما

 اواتدف ادودعم هماول ثدي نأ اوسعأ نيحةط - أب ىنعن اذه يابلا اا دا ىهلانلقو ةارو“ !افامع َن 1 ل

 تسلا موا فاوز واد < ”الثيسل !ىاودعت ال هلو وهب ىعت تدسلاىفا وده لانو وهات أ لعنوف ف

 اذلقو هلوقهداتقن دع 0 لاق ديز ا لاق داعم رمش انثرص ل من لامىلا كل أ |ام

 ضاثيسلاىاودعتال وسهلا: ملقو ل ادع« بايلااولخدا مسهل

 ةراعواعمو”؟بق 01 ||| نيكس اودعتال مهلاملتوةنبدملا لهآ ءارقضعب كلذارثو ادعواناوذةواودعودعأه.فقملا تزواخت ركشلا قلنا كب اذعبمتلا اذا بالا كودي ءاقلالوق ن .ني#علا نفي ةةقب تيدا فاودعنالمالالارامأ ءارقةماعهنأرقف 0 كالذةءارنف ءارغلا تفلتخاوكاذءاز وام مهل لح ًواهلاوضرعنالو ثلا مول ناحل اولك اي ايالثأ موقلا
 00 37 تاع الو || ء ارفاك ةمومضهةذدشمالادريطةفلادلا ىف ءاتلا مغدن حاوزتعت ىنهع نينك اس زيب عمجاولا دلادب د ثةو نيعلا |

 باوملاو ما:نمري_غاذاد
 ريسغ ىلامعت هنا

 الو سب ذ_عتلاب لمك-ةسم
 ضعبلا عوقو نكمل ةياثالا
 شضعملاو فافالا رهاظمف

 ىرورضر-عملارهاظمف
 لكلا ءاهتنا اضيأو قيسأك

 هني وك_:وهعلخو هنداراىلا

 ريغب وأ ةط-اوبىر ور
 هناىلا ىنعملا لؤ.فةطساو

 رهاظم منك ناونذعيال

 نولمع ممتاراري رشا دك م مارهعىعب الك: .اغاقاثيم يهنمانن#خأ و هلوذ وءاهلا نيكس ىدبيال نم مأأ ارد نم

 بنسلاىظماعثا دن دقوا ر وتلاىفاس هوب , الاوزهىفر 7 ذام منع هنلاوها متاع نوهتني و هيدتلا مه سحأ ام

 ثسلاةصنو مهتصةو مهري والذ ىف بهآ نمتاك اموادخ«بانلالودباورمااوناك هل- نم ىذلا

 مهتاثيس مهضقناعف) هلوق لب وأن فلولا ٌُض عض موملااذهىهنداعا نعى غأاعببفوهؤادتعا ناك امو

 الانونموبإ , الق مهرغكم ا هيلع هنأ م مط لد :فىلاءاذن ' وإ_ةمهلوةوق-ريغب ءاب نالاوجاةةوهنلا تان أ ّ : مهرذكو

 ىلاوه دوهعىنعي مهقاثيمراثكلا له نم مهتغصم تةصونلاءالؤ »ضن ف هواي ىلل>- ىنعت (اليلف

 هتلدأو هللا مالعأب عب , هللا تان“ ان مهذ و>عولوشب هللاتان "ايوه رعت وةأر و:لاىفاعاوأ معي ثآهنيا اورهاع

 لود ق-ريغن سال و هدنع 0 ةمقشو هلسر وامان فد ا يكل املا

 ةئءطتةالواهوت اةريبكل كلذ مييفاتك اف اريغب ىبعت ىدح ريغ مت وبطن مهباغةخلاما.ق دعت ءانالا ع :
 ةلطغأ و ةواشغاج اعز وأو وقد ع فاغاش واقمهلوت عدو ىعت فلغاش واق مهلو 5 :راقباع قتلا |) |١ مح توتسا

 رظني لقاعلا نال ناحالا || ع6 جامد هلسر وفللابا قدشبق ستلعب ّمفصهَنافدونذلاءالؤه نمؤيرالفلوقي اليلقالا ىلنعركشلامدقاماو ثونمْؤب الفهتداعا نعىنغأ اع ىضماسعف باقل ا ىلع م.,طلاةفصانيب دقو هللان مهرغكب اعباطاه.لع لعج هانت قاشكلا قرات :#سلا || لج هتانكلو ةءامغأ اهرلعالو فلغي هام ناغانبولقمهلوقفاوبذك لوقي مهرغكباهيلعدتلا عبط ةءاعف مالك اذهو فطالا ِ 2 7 0 0 لس لبق ىكمامفةبإ اورلا نمكلذىفامانرك ذو فاغل !ىعمانس دقو هل ةعنالو لوقت امهةغنالف هيلاانوعدناع
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 3 رابع هئالمهانهه ركشلا

 ءاطعاام جن ف رص نع

 هل-القاامف ىلا عت

 هلاوقأو هلاعفأ نوكت ىتح

 نأسو دارسلا سهن ىلع

 ارك اشمتلا ناكو ةماقتسالا

 ىف ركشلا ىلعابيثم
 «سفواركش .ركشملاءازح

 لدَعلا لمعلا ىلع ىزي هلا

 تايلكلاباببطاربك ابا
 لغرب سنسر
 ءاوج لص ورق نانسستو
 قك اكمبملا نرك الا

 همركب قيلي 5 لب مهلاخت
 هنامهتجرو هإضف ةعسو
 نيَقنانملارتس كتهامل هناحس

 ركسلا كه زاكو مهصضقو

 ةجرلاو مركلل اقانم
 ىركخ ىرعامرك ذارهاط

 بحال لاقف اذ نمرذعلا
 هناىئعب هن ًالارهجلاهليا

 الا حاضغلاراهطا بحال

 نوملامهورلط نمقحىف
 نيقنانملاررمض مظعنيذلا

 نااطياووسهنت مهدكو
 دكي م ملص ا وباي اذا قفانملا

 ءايانياسملاريبعتا نملس
 ىضاملا ىفهنعردصام ىلع

 مميسساو نال
 مومذسم أ ةيوثلا دعب
 نمالا هبىضرب الىلاعت هناو
 تاق قاغن ىلاداعوم غن ملط
 ىلع ةلالدتم الا ىف ةلزعملا
 هدابعنمدي رب الىلاعت هنا
 هللاةبحتن الغ ابقلا لعف
 هندارا نسعةرابع ىلاعت
 ةسمحملاو رعاشالا تلاقو

 باوثلا لاصب ا نع ةرابع

 3و

 ميدةنناكفناسللا لوقا ةاطم رس مهنعردصتىنلامهلاعفأومهتطاوبفعاخلا .. (0)
 لو مه اثيممهضةنامف هل اوف ةداثق نعد .عس نك لاهدي ا 07010 ذاعم نب رم انثضص

 كلذاولعف نيس ممعلو مهرذكراهملعهتلا عسبط لب هقفنالىأ فلغانب واق مسهلوقو مهانعل مهقاثيم مهضةنبف

 مهضعبلاقف هنملّصغنموهوأ مالكلا نم هل,قاسل لصاوموه لهون, ًالاوهضةناعف هلوذ ىنعمف فلتداو
 انب واقوسهاوةوق+ ريغبءايدنالا مهلتقوهتناتا اييهرغكو م هقاثيم مهضئبفهانعمو ه]بقام لصفنموه

 لاقدي رب انث لاق ذاعمزب رمثب امص كلذلاةنمركذ مهعلووهرفكاهيلعهللا عبط لب فلغ
 قاثيملااوض#ن ردتاب أباو ,رغكو هلس راولتةوهنلارمأ موقلا ل ربا الماقالانونمو الفةداتق نع دم عس انت

 ىنعمؤاولات هإب,قامللصاوءوهل.نورخلاقو « ماو مه :رةكياهيلعهلنا عسبط مويلع ذا ىذلا
 اذك وقحريغب ءايبنالا ىهلتقب وهللاتابأ اب م هرغكو مهفاثيم مهضةنبف مها ظب ةقعاصلا مذ اف مالكلا
 ممذخأ ىذاامهملطريسغتو هل او أىلا دود ص هانغمواضعبهضعب مالكسلا عسبتفاولاق ةمعاصلا مهتذحا اذكو
 ىذلا مهر نم نيدأم رئاسو ءاسنالا مهاتق و فاثيملا مهسضقت نمد رك ذىلاعت هن رسذاسع هلحأ نم ةقعاصلا

 ىعمن مه اذعم له غنمهدعبامو مهقاثمم مهضةناعف هلوق تا لولا ن«كلذفناوصلاوو# مهسغناهبق اوملط
 لرتف مماءانضغو ,هانعلاذك واذن كب وهللانانأ اب مهرغكو مهقاثيم مهضقناعف مالكل ا ىنعماغ او هلبقام
 طضمو نع دّمف هبلق ىلع عبط نمناك ذا كلذ نعم ىلع مه «رفكتاهيلعهتلا عبط لد هلوقةلالدإ مهانعار ك ذ

 ءاببنالا اواتق نيذلاو ىسومدهعىلءاوناك امنا ةقعاصلا مهن[ نذلا نال باودلاب ىلوأ كا ذانل فان او هيلع

 اومرنيذلا 'لردب لو لب وطرهدب ىدومدسعباوناك عيسملا1:ةاولاهو ميسظعلا ناتبيلاب ص اومر نيذلاو
 ةقعاصلا مدخن ءذلانا مولعف كلذ كك لذ ناكذاو هموة نم قعص نمالو ىمو م نامز مظعلا ناتبملاب مبسم
 كلذك كلذناك ذاو مص ني ىبسي ع جسماانلتقانامهل اوعل 8 اومظعل !ناثمملاب مص ميؤعم هرأةب وةعوهذماب م

 هلوق ىنعم لاصغناانسناأك كالذكناك اذاوةةعاص'اباومق وعزمذإا ريغ هلاعملا هذ هاولاف نيذلا موعلانأ نيبف
 مهرغكو) هوقلب وا فلوقلا © مهملظب ةقعاصلامهتذحتاف هلوق نعم نم مهقاثيم مهضقناعف
 مص ىلع مل وذو مغص فصو نيذأ| ءالؤهن رغك ودوام لحال ذ ىعب (اهيظعانان م مص ىلع مهل اودو

 اهومرامت ىهو كلذباهومر مال مظعلناتهملاوهوانزلاباهانا مه.مرواهيلعممتي رغب نعي اميظع اناتهم
 نمرك ذ ليواتلالهأ لاق كلذ فانا ىذا! لثع ولوةلانملطابلاب اهوتمفناهربالوثريغبةد رب هب
 ىعمهلوةو سابعت نع ىلع نعي واعم ىتث لاقملاصنبهتنادبع انث لاقىثثملا يئس دص كلذلاق
 انث لاقل ضغمزردجأ انث لاق نيسان يد شاص انزلاباهومر مهما ىتعي [يظعانام ممم
 قصسا انث لاقىنأملا *مسمع انزلاباهوفذت نيحام.ظءاناته. ص ىلعوهلوةو هلوق ىدسلا نع ط ابسا
 ل وانىفل اوغل اهو تنزاولاق لاق ام.ظعان اممم ىلعم هل اودو هل اودفف رد وج نعد معن ىلع انك لاق

 لج كلذب ىنعب ( مهلميشنكسلو هوباصاموهولتقاموهنلالوسرم صن. ىسع عسا ا ةلتقانامهلوقو) هوق
 امو عبو وملصام ودوادقأم ولاعف مهلمش ىف هلئامهمذك مهللال اوسر م صن ىبسع جملا انلتقانا مهل وهب وهوؤاشت

 ىسعرص أ فدووملل هيشىذلاهيبشتلاةغصف ليواتلا لهأ فلتدخاو مهلهبش نكلود ,و.لصامو ىسع اول
 اعيجس مسا تللذو هطيعب ىسعةفر عمن وتش الوهو مهما اوطاحأ هياكجأب وهند وهملا تطاحأ ام مهضعب لاّعف

 ضع مهملا ع يرخو مهتم هزيسغ نم ىسع ى مدع لثق نودي رب اوناك ني ذل ىلع لك أف ىسيع ةروصفاوإوح
 بوعد ان لاقدج نا انيثمص كلذلاقنمرك ذ ىسع هنوبس< مهو هول: ف ىسدع عمتيبلا ىف نأك نم

 اوطاحأو تيبىف نيد راودسان مرش ءةعبس هعمو ىميع ىأ لاق هبنمنب بهو نع ةرتنعنب نوره نعىحلا
 مكتلتقنلو أ ىسيعانل نزريبل انوةرصم مهلاولاة ف ىسعةرو د ىلعمواك هلا مهر ود مييلعاولخداسلف مهب
 ىسيعان [لاقف مهلا رفنانأ مهنم لجرلاقفةنملا مورلا مكنم سفن ىرتشد نم هبادحال ىسعلافاعبجم
 تنطو ىنسعاوأتق دق م منااونطو مها هبشمث نذهوبلصو هول. مف هوز اف ىسعةر ود ىلعهتلاهر وصاقو

 وهولوقلا اذ هريغهينمنب بهو نعىو ردقر كلذممو نمىدعمنلا عفر و ىسيعهنا كلذ لثم ىراصنلا
 أ س22 تب> 77777 >7 اق يي يي سلب يال سام

 1 رك ذهنكلو رهملاريغالزءوسلاب رهجلا بالهنا لعلا لهأ لاق هبحأ اموهدارأ هنا لاقي نأ مص ذ ثنو لعفل ىلع



 نالا هل اوقامأ ةماقالا اونعطلا ىف بحا و )9( نيتلا اواونيمّتف هنبا لبس فم 1 رضاذا هل وةك كلذ تدجوأ ةقاولا ة دمك نالمصولا اذه

 هنأ لمعم ئدعكل ا دبع ىف لاقم ركلا دبعنب ليوا انث لاققعما اذث لاق ىبث اهب رايس دحام

 نيب راوملا اءدف هي هيلع قشوتوملا ع نمعزحايندلا نم ب م

 الفم همدخي ماقو مها. علبللا نمهيلاا وعمج املقةجاح مسلا ىلن اقل: الا ىنورض> الا ةفاماععط جهل 3 5

 لاة:هوهراكت وكلذاو مطاعتفماش مجعد أ مسع وهدي مهةضولو مهيد. لسغب نأ ماعطلا ع نماوغرف

 امئذلبلا كب تعنسانامأ لاف كلذ نمخ رذ ى>هورقافه :مانأ الو ىتنمسدلف عنص اميل لل اش" ىعدرنمالأ

 لع مكضعب ماظعتي الف كري ىفا نورث مساق ةوسا وكلن كلف ىدبس يدي تا غو ماعطلا ىلعو<_ةمدحت

 هللاكنوعدتف هيلع م ب ىلا ميبلا ة>احام او هك-] ىبسفن تاذيأكه سفن ضعبل -ضعب لذ لو ضعر

 مىتح مونلاو هذ_ًااود م نأاوداراقع ءاعدل] مهسفنأا اويصناسإف ىلج رخو ناءاعدلا ف نودهتحتو

 ىردنامهتياواولاق 1 ف فوذعا ةرحاو هلدلىنو ريصت :الهنلا ناس لو 9 : ومهظةول لعش ءاعداو ع.طتسا

 ىارلاب بهذي لاف هني وائْس : ليحالا ءاعددب رثالوارهس 00 امو رولا بكفر م رعهحد 0

 ثالث ئليردلا عيصي نأ لبق كد بنر غكيل قلسا لاق مهسفن هيىنعي اذهو < 'مالكب ىايلعجو منغلا قرغتنو
 دحأ نوع ماو ذحخافةباطتدووهيل اتناك واوقرغتواو-رذن ىنكناكا لو ةريس مهارد. كدحأ ىنعدلو نا ىه

 مس مث كا ذكدعسذ نو رخ هذا هر كر ثفهيحاصب ان املاقود سف هلاك [نماذهاولاةف نيد راوحلا

 اولعف ميسملا ىلع ي_ةلادن النول عتاملا ةفدوهءلا نيد راوحلاد- أ ىأ مص امإف هنزح اواكبف كلي دتوص
 اوأعف لبدكهو طب روه:ماوةثوتسافهوذحخاف كلذ لبق .عيلعديشن اكو. .اعمهلدواهذخافامه ردنيثالث هل

 لع 1 !ازه نسل سفن ىسنتالذ نول ئريتنناط.شلا ارهتناو ىوملا بحت تنحسص نأ نولوة و هنودوبي

 ةيشمللا هباوتأ ىتج كوشلا هءلعنوةلبوهملع نوقددد و
 ث.ح نايكيتانءاح نونا نمهللا اهأرباف ىىسعابي وادي ناك تلا ًارااودمآ نايئاعبسب تك -فمهاهيشام
 اذهناو ريالا ىنيصن لوميلاهللا ىنعفردق ىفالاقف كيلعاتلاةتامكمت لاذ ىبسعا مهءاف-بوأدملااكا

 ناك ىذا ادةفورم ءدح أ تاك-لا كلذ ىلا هوذا ذكواذك ناكمىلا ف وةاي نأ نيب راو ا اوصاف مجلهشئن

 هيلعهللاب اا بأبو للا ةفهسغن لةقو قن:اف ع: صام ىلع مد. هناا اولاةذ هبادعأ «:علاسفد علا هملعلدوهعاب

 موق غلب ث دسحي مك:مناسنا لكم ضرس هلافا رةلطناف ءموهلاةذ ع 4كلاقي مهعبش مالغ نع مولاسمت

 كلذا بدتناقدهش .جضعب ىلع قلي نآتديلاىف دمك ند هى 4-لا كور 1لاقوو# مهعديلو مهردلام لذ

 امئاع كلذلاونمرك ذ مالا دعم نسعد جركل لق شيلعو ٍدلافلحر مم

 هود هةأموهللا لو سر مم نب وسيع عسا ا انلتق أنا هلوةةداتق نعددعس | 3 لافديزي اند لاقذاعمنب رمل

 اويلصوءيلادهللا هعفرذا !ه«لعموبلص تآاودارأ ىلا همس

 هللالو |رسر صن ىب.دع ل تش اور شادوولاهلياءادعأ كلو امكح ارز عمنا تاكو هلوقىلا هوبلصامو

 هناق ى ع شهيلع ف دقي : | هيادج الل اق مم نب ىسعهنبا نتا امل رك ذوءوبلصوولتق ماا اورو

 ىح<ن نسحلا انئرص هنلاةيطر ومس هربا عوز رابثللا لوفةناوو :انان اهبادكأ نمل -رلاقف لودعم

 ىلءهمش قل لاقوهلهمشن كوم ءاصامو» هوؤأ: دامو ٠ هلوةىف دامك نع ”رهعمانريخأ لاقى اررلادبعانرم تأ لاق

 لاف ةذجلا هلوم.لعى-يش ىلا مكب أ لاقف مهيلعكللاذ ضرع ميسم نب ىسدعناك و لتقفنيب راوذانملجر
 ىلعلجر
 هلو ل2 هى ر وصد أب ع نواس سس لاعاس فنع راوخلانمالحر رشعةعسستو ىمنءأو رود

 نأ مهو رمدلاف رمش عةعسل مهو رمد) انو اود رخاملذءا_عسلا ىلا ىسيعدعصو م مم لحراهذ اه ةنجلا
 نوروةذعلانمالجر نومةنب ممودحف مولا نودعباوإعف ءارجدلاىلا هيدعصدق مال سل أ هيلع ىسيع
 4 رات هلال اودكلذف» وباو ىسدع هنانورب مهو لجرلا اواَتَق كلذ ىلعوءسف اوك -ثفم هذ ى سعر ود

 ربأ انث لاقىنالا 0٠درص اهكع -ازب رزعهللا ناكو هلو 3 هاواي نعل وهوبلمامو هوأتةامو لاعتو

 لات تاكد ةذخ مى مشل قب 35 لاق رم نم بدع ' زب ىلأ نب ماعلا ن ءلمش انت لاق غبن 00

 ا( يمداسا با (ييحتا) - ع

 ليئارسا ىنبناىدسلا نع طابسا انث لاق لضفملانيدجأ ان لاقنيسللانب دمت ساد

 لصتم«بف ءانثتسالاو ملط

 لاف لوالا ىل_عوعامقنموأ

 رهدحالا هرب لق: هلل ..عولأ

 فاضملا ا ملط نم

 ىعع رهجلا حاج زلالافو
 رهاجلاهنيا بحال ىأرهاجلا

 ىلعو ملط نم الا ءوسأاب

 نا هد وألغأا نكل ىنعملا فشلا

 لعع اذامو هئمالظ ره

 هل سامع نم الاق مول املا

 ىلع ءاعدلاب هبرصمفرب نا
 نا هلدهادثلاقو هللط نم

 مهالالاق وهملاط لاب ريغ

 لاودحالا راهطاز وال
 ارذح ةنونكملاةروتسملا
 هلن كلة ىلاوةم غلا نم
 هنأرك ذيناب هلطراهظا

 نسل الاقوبصغوأ ىف ءمعدب

 نعءوهملاط نم هرمصتا نا هل

 امو5 ف.ضن ا ةيضن ادهاج

 مهاك:ثاف هارق اًواساف
 نأى ةددرتبالا تازئف
 د رو اهفلاارقووكش

 ريسبجئبديعسو لسأن با
 لعاغلل ءانملا ىلع ملط نمالا

 ع عطقنم مالك هنا لو

 هوعدذ ملط نمن كل ىأ هلق

 جاعزلاو ءارغلالافو هولدنو

 هناق ل #ط ند كل انعم

 لولا نم ءوسلاب هل ره
 قتءلفاملعا همدان اك و

 الوقحلاالا لش الف هليا

 ىلعش> ارو سم فذ ب
 ١ ريخأ اودتنا هل اوعي وفعلا

 ىلا ةراشاوهو هوسغختوأ

 نءوفعت وأ عغنلا لاصبا
 عفدىلاةراا ا _هوءوس

 رود نذه ىلءعوررذلا

 عم ىناملا نعومي ىأ نسال الافإر دقاوغع ناك هللا ناق قالا عمدرش عملا



 "نا عدلغف ماقنتالا لعاب ردق

 وقع ىلع: وفذ
 ركمأب أن ارجل فوك ءحاص

 مئارارمتكسف لج ةش
 تاىلس تلا ماقف هلعدر

 رك وز لاَعف 7 و هلع

 ف سلاج تنأو نعش
 تالاق تآ هلع تددر

 اذ ك نعى. ناكاكلم

 7 و كاملا بهذ تددر

 مق ناطيسلا

 هناوعس هنا مناط .شلاء ىتحت

 لاوحأ رك ذدع. ماكنت
 د :وهملابهاذم قف نيقفانملا

 كلذو جهل طابأ و ىراصنلاو
 ضعبب م خاسعالوالا عاوفأ

 مهكل سف ضعب نودعءا.سنالا

 ةيئادحولانرع الةنمئاس ىف

  نيذلاوه و تاويتلابالو

 قوهإسر وهللابنورغكت

 ةيناد_ولاب رقن نمل س

 000 نا وستلاوكش و

 اوقر ْثن نأ نودب رب نيذلا

 ناعالا فهلسرو هللا نيد

 كلذر لسرلاب رغكلاوهتلب
 ىسوع اونمادوهلا نا
 ىسيعباورقك وةارو_تلاو
 هلبا ىبسص دمحجو ليخالاو
 ناقرغلاو مل و هيلع

 ىسلعي اونمآىراضنلاو

 دمعتئاورقكو لست الاو

 نآرغلاو لسوميلءهنلا ىلص

 ءايدنالا ضعبب اونم اف
 اودارأو ضعبلاب اورغكو
 نيبىأ كلذ نيباوذختي نأ

 رغكسلا نيد وقكلا,نامخالا

 لسا اس لكلا
 تفئاوا اغأ كتئاوأ

 امأنو رثاكلا مه ثتالثلا

 كنوعبابس نيذلا ناهنلا بي نك مز سد وه :راكنا ارءايدنالا بي ذك:نالذ: ةيناثل اامآو رهاط مد :رغكذيل ارالاةةئاطإا

 اياب 7 و مهلدنش نكءلوهوبلص موهؤاتمذامو ا هللا لوسرامان أ هياككأ ع نء«لخر

 ومع ىعردفأ هللا ناءانعم ىلكتلا لافوميلاباوثلا لاسر !ىلعرب دفاع ناو فعليقومللاةنس )٠١(  اودنقت

 مسممال-ر هل“ :ةل ىسعىلاثغب ىذلا لت "دنا ىلا مد تأ م مساناك لاق قصسا نان ءتلع اند لاهر.ج نءا

 موهءزخ هنمعزع موهعظفىلرك زباب ناداه ساروا طوب : هممكلذلاو ءج ا الفدواددل لاعب

 كيشلح نمد نءساكلااهذهافراص تنكت ا مهلل|تو عزب اعف 5 -هءاعدد5ُ عدو رمد ىف هلأ عد

 وامل هءفهلعاول دب نأا اوغجأ ىذلا لكدملالخدفامددصفتل كلذ ر 5 نمهدملسنا ىو ىنعاهفرمداف

 1 اوناكو ئيدررا 5 11 الاو طا نرا ادا نعد اال سعب رشعةث الث ” مدو هناك ا ووه

 سامونوانّدمو الراو سائقو ساردناو بوقعل ود آس قا كل : ز تتنوةءلو سر 0 الحر

 مه.فناكو قصما نما لاق دم نءالاق اطوبانر 7 سدونو اسشانفو سسواديو اقلد نن بوةعنو

 ىذلا كلذو ىراصنلا هد ىنسعى وسالج ررشعتثالا اوفاكسف' سرس هه سا لحرىرك ذامعف
 اورق ني->هو دعس 50 كلانا مارمسع ىد د الاءالذ اوه نموهان زد الف لاق ىسيعناكمدوهلهيسش

 واخد مافرشع الث او نا مل سوهيلعهللا بهدي هيءاجاعاورغكو ىسعتلصب دوملل

 ىدمدعل مهو اهولمشد نيح لح دملا رادلدإا رش ل وا تاور شقا راس م ٌهواواحتد نيح لحندملا

 خا ام 1 :ناك ل>ر ىش لاق قع»انن |نعملس ان لاورج نءا 0 ره 0 رشعة ثالث

 موال همن نا ىلعةنجلا فى .ةرنوكي نأ بح مد نيد راوخارمشعمايلاق ىلا كفار ىلا هنا نم هءاح يح

 هللا تاولد ىسيععف ر وهيقس لذ ىلع ىسلحافلاقهنلاح و راناثآ | سد رسلاق ىناكمهواتقق ر ود

 ىسع عماوأ د نيحمهندع تناكف هي مهلهبش 56 ولسنا ه ناكو» هويلصف . ودحاقهيلعا اول دق هيلع

 الجر اودقفو هباكص أ و نو ربابة ىسدعاو دجو هود امله .اعاولدد انلفومشدعاو 7-0 و مهو نسا

 ىلءامهرد نيئالثاطولاب ركوأ سدويل اواعج تس ىسيعنوفرعنال اوناكو «.ذ ا اوغلت>!ىذلاو عةودعلا نم

 دقو هيلعاواثدانإف موقت لق ىذلاو هو لبق سى اق يلع متلشداذا مهل لاقو دابا مهفر مريول

 نامت هوم صو ةمود_داق هلمعب هيلعبك ان ىسدعوه هنا كاك-شت لذ ىسع ةهرود ىف س>رسى ار ىسيع عفر

 ا 02 كلا ف نو ءانو هوست لت ه5 ىح لبكت قاف عنصام ىلعم دباطولاب ر تسصوأ سدو

 ىالوش وهوهويلصف مهلهبش ىذلا اوهاطواب ر وأ ما ايراطتلا شع وهبادعأ نمنيدودعملا

 ىلا لاق ني_سملا 0 لاق مسالا 2 ناك كلذ ىنا لعأ هللاودم 1ع متالدىذااان اربح اصد تسل

 نبيزجوالا# لتعم يد يسع هبادال لاف مص نب ىىسعناانغان ع رحنب الاف لاق 3

 لاق مضاعوبأ 1 لاقورع ئد#ع ا رص هيلاهيدثهللا عفرو لتعفه+سش هيلع قلافدتلا ىنابانأ هريادكأ
 "م : 3 5 0 9 0 و

 * رب رج هأرا هنويسد ىسعري-غ ارا ياسلاو عولدص هلوذ فقدها ع نعجن فأن بانع ىسع انت

 اًييرص هلامر ؟ ند مهلهيش نكلو ره أ كش ع نء عين ىنأ نبا نعلبش ١ ا لاقةغيذحوتأ 0 لاق ىئثملا

 0 ا لاقده اخ ع نع جت !نعجاتت ى د لاهنيسملا 1 لاق م.اقلا

 نيذالانيلوةلاد-أ باو هدلابلا اوذالاهذ__هىلوأورفعحوب لاه دام رح مالسلا هيلع ىسعدبلاهللا عقر وهأبأ

 مهب ودباطبحأنيح مدع عمشيبلا ىف ناك نم عبجج ىلع قل ىسيعهبشتان ههينمنب بهو نءامهانرك ذ

 هياودار أ امهوركم نم مالسلا هملعدبنت ه هيزعد ١ ودووملا كل ذي هللا ىزخا نكلو كلذ دارا سعت مري نم

 ديعدأو رئذلا لوةلاودسأ نءعربلا ىدصو ىسعىف هل .ةىفهدابعنمههالتب ادارأ نم هيىلس و لعلام

 ىسععف راملا-قاوناك واني راو انمىسع اوده-ثنذلانالنياوةلاىلوأ كلذاناةامغاوهنعزنزعلا
 ههشهيلعى ا !ىذلا اودنث اوم هنيد نم عفرب وهو ىسدعاوذ: اعدق اوناك ههمسش هيلع ىل | نم ىلعهج+ش قل او

 نم او ىسدح سا ودا بادب ريض سعت ةر وص نمهيناك ىذاادعبهبر وصقالوظ*هوئياعو

 نم مح ادعأ نم مهريغ ىلءلكشأأ ناو مهماع لك يل مو سدتلب موهلك كلذو تي اعمع ممل عءهش هيلع قل |

 لك-شأ ناكن روك تاز رو فيكو ايد مست خ ند عذ ةر يسع ناو ىمسءريغن اك ولصملا اول اونغملاناد وجمل |

 كلذ



 لصح ثدحةوبنلا لوصدهنم مزلي و ) ا( مز ةلاوهءاسنالا ضعب ةوبن ىلعلادلا ليلدلا تالفة ئلاثلا ةغئاطلاامأو هللانوعدابب امنا

 باوجاوعم«وكلذناكناةن+1ىفقيفرن وكي و ىسعثديلع قاد نمهتلاقمىب .دءنماوعممدقو مما ءئالذ
 فصوامىل_ءهّلاءاشن ناك كلذ ن كلو هباوج ب ةعب ىسءذر وصف برجا لوك اوني اعوانأ مهتمهيبجم

 ىناعيجهّللامهلوح هب راوح ن مهنم عفر ىذلا تيبلا ىف ىبسيععماوفاك نيذلا مولان وك نا امأ هبنم نب بهو
 مهمدوهملات لتقف مهعيجةروصهياشنل ريغ نمهنيعبةفرعم ىسعاوتنش مفهعف رهللادارأ ني- ىسعةر وص

 عمتيبلا ىفاوفاك نيذلا نطو كلذ لبق نيفراع هياوناك م منالءابأ هنوبس < وىسيعةر وصب هنو رب مهو تاق ن
 نم هريسغ صخخشو «صاعش هيا ثنل هريغصاظ# نم ىمسع صخ#او زبع مل م ممالدوهملا تنط ىذلا لثم ىبسع

 هب نكي مو ىسعتاك لو:ةملانا ىلع اذ لجن مىراصالاودوهملا ىبعأ مهعيجاو ةغتايبلا ىف هعمتاك

 وهن ىلع كلذ فناكس الان وك وأ مهل هبشن كلو هوباصاموهولتةامو هؤانث لجهتلالاقأكوهل هيش هذكساو
 لحد نأ لبةهنعاوت رع ثيل !فىئسع عماوتك نيذلا م وعل انا امم نم به و نعل ةعم نب نجعل اد.عىو رام

 ىسدعريسغ موعلا فرغت امدعب تيبلا ف«سعماوناك ن يذلا هبادأ ضع ىلعهببش قل آو ىسعقب ودوهلاهيلع
 : تادوجلاوهب اهدجأ نطو هيادصأنمىسعةرود ىف لو< ىذا لاةف ىسع عفر و ةيلعدهمش قل ىذلاريغو

 ناك هن ر وصقل اودعملال |ودوهعف رنال مولع ىسع م ءاغدنو هب ههش نماوأ راملىسع :وه بلص ولة ةىذلا

 اوكشت روما نمهيلزان هنا نطدفام نزح 'وهس#ل ىن لال ا نءىسعا وعم“اوفاكدق :وهنع هبات ف رعت دليعب

 نآهس راوحنمكلذ اوكح نزلا قس ملفاوكحام فالخع ةعيق ل فهنا دنع ل واع مهدنعنأك م

 اوكحىذلا فال تيما هّناد_:ءناكم الا ناو رهاظلا فوهدنءاق-ناك اماوكح وأ ةيذكاونوك
 (انشيم وأتةامو نظلا عابتاالا معن مهيمهلامهنمُكش قلهيفاوغلتتانيذلاناو) هلوقلب وان يفلوقلا ٍُض

 ما كلذو هلَداودارأ ني هباكأو ىسدعب اوط أ نيذلادوهلا هيفاوغلتحا نبذل ناو هلوقب وانت ل>- ىجعد

 سم ستلاف مهنمادسحاو اودّمذ مبمعاولثداملفرك ذاسعف مهلوحد لبق ثيبلا فنمةدءاوف رعداوناك

 جب مخ نم جب ورح دعب و ممثييلا فىقبىذلاوهىسعيفاوةلتا نيذلا ناو هناق لال !نمهنعاوقرفت لاق

 تببلا اود نيحّةرعلا نماودد>أ اوناك مهمال هلق نم ىججب هنم كش ىفال مآ يف تناك ىتل ا ةدعل |نءمهنم

 نماودةذنموهدةف لح نمالمأ ىسعوه ل ههولتق ىذلا ىفاوكشفهيفدحو نمو هذمجبرخ نءرثك أ

 هواند لحهللال اوعبو ر ودل اىىسعل وتم اة هما ىسعانلتةاولاق مينكسل وو ومدح اوناك نيذلادد بعل |

 نافلاعابن الا هريسغوهمأ ىمدعوهله فالتج او بف ممم كلش ىلعاوأ.ةق نماومل قم منا ىعن لعن م هبمهلام
 هلى نودب رب ىذلا هناو ىسعهنا مهنمانط ولع مهتطاوعبتا مهنكسلو لعهوأتق نع مهلا ناك اموات لح ىنعب

 هنااننعي ىسدع هنوبس< مهوموأت 5 ىذلالوتقملا قوهوعبتاىذلا اذهاواتةامولوةب انمي هواةةامو هنن كم لو

 امو ادعم الا اذ هتانئام لحرلل لجرلال وةك اذهوةهشو نط ىلع هنماوناكم كسل وهريغهنأالو ىسدع

 ينازل ىذلاو حب ونطظلا ىل_ءةدئاعهولتةامو هل او ىفءاهلاف معْنيَعي ريغىلع نالاب هيف ملك: اذا انيق هنلق

 ةيواعم ىتث لاقط اصب هّادبع انث لاقىبثملا "تدع كلذلاةنمرك ذ ليوأتلالهألاةكلذ

 لاقوتنلا نثص انيقي هنطاولتقي ل ىكسعب لانش هولتقامو هلوق سابعني ا نعتملط أ نيىلع نع
 قىدسلالاوو ا.ةب مهتطااوأتق ام لافاني هولةةامو هلوقف ارب وج نعي بعني ىلعي انت لاق قدا 3
 اموانمقي هول ةةامو ىدسلا نع طايسا انث لاق لضغم نيدجأ انث لاقنيسالانءرمت انا صام كلذ

 هللاناكو هل اهنياهعف رلن) هلوقلي وان فلوقلا ُّض هنلاهلياهعفر لب ىىميعود لح رلا ناشد هسهأ اول

 هوبل ه؛ملوهولتقي للوعي هيلا هملايا عفر لب نسعي هناف هنلاهنناهعفر لب هان لج هلوقامأو (اهكحازي رع

 فالتاانرك ذو ىضمامف هيلاءاياهنناعفرناكف بك انيبدقواورغك نيذلا نمهزهطف هيل اوعفر هنبا نك-او

 رر زعهللات اكو هلوقامأ وهيداعا نع ىنغ ا عهتدح ىلعةدهاشلا ةلدالاب هبذل وهلا نم عصا ١ اول ذ ىف نيغلتف ١

 نمضعب ىف حدقلافزمملا
 وهز عملا هدد ىلع رهط

 بهل. ةذ ين لكى جدلا

 لكب رغكملا مهمزلو هلا
 هحوف اذا سيل نكسلوءايدنالا

 ناسنا ىلعتامازلالا ضعب
 ناسنالا كلذ وكيت أ مزل
 ص رغكسلا مازلاف هنالئاق
 باوجلاةهريغرغكلا مارتلاو

 اهشدش ناك اذا مازلالا نا

 لمان ركسف ىلاهيف جاتحي
 اذا امأ 0 ذاك مالاف

 نيبقبد ملاصضاواراجناك
 قرف مازتدالاو مازلالا
 ودصطمهنأ ىلع اقسراصتناو

 31 ركل وةك ريغلدك وم

 اذههكن ربخأ ىأ مح معاق

 لسقو اه ارامحما ىتعملا

 ارغك نورفاكسلا مهدارملا
 2 ىدحاولا نعطو اهد

 اق نوس؟بالرغكلا ناب

 بيجأو هوجولا نممجوب
 لماكسأل اهنمق_هلا ناب
 عونلا محن متباثلا خسارلا

 نيدىيغمو نينمؤم ادعو

 ةعاجوأ م.نمنينث انيبدحأ

 ىننلاقامسف اد نال

 فوس ىنعمو ددعتلا دبش
 درحلارخاتلاالدمعولا دكوت
 لعفأ نإ هب رودس لاق اذهل و

 نائيملاف لغفأ فوس فز
 نا اوةلاعال ناك ر دو>الاءاثن ١

 نيقنانملانا لب واتلارخانا

 ْ نالايندلا ف هللاتوعداخ
 يح لزالا يف مهعداح هلل
 3 ةودهاشو هرون سر

 هب منت رك نا مهاطخأ
 ع
 ,رماو

 ىض اتنباما مط ن مالا صحنالا نمط اولا نمالو ص اويل نم سفنلاب ثدحفلانمالو ماوعلا نملوغلا نمهوبملاب رهماهنا بحال باذعنم



 بهاومراهظاوبب ودرلارمسءاشفاب لوقلا نمءوسلاب رهجلاهللابحيالاضي ورارطنانمءالتبابوأ (12) راي: اربغنمتي رشنلا ىئاود
 عانقلا ف دكر وأ ةءهولالا:
 سنغلا تانو:كحمنم

 تيغلا تن ةنانو:ذمو
 لاو> الات ابلغ ملط نمالا
 لالا سوك فئاعتو
 لاقملا ىلارطضاف لامجلاو
 راسللا ال املا نا سال اب لاف

 فاسو قل اانأ اغلا
 متغشوك امماربخاودبتنا
 اهيبنت حلا فاطلا نهب

 هوغدو أ ق لا, ةدافاو قلغلا
 تاق 1نع مكسوغنل ةيانص

 نع اهماطفو تئاوشلا

 ءوسنع اوغعتوأ براشملا
 سفئااىوةهلاوعدنامم

 نالعا اوكرثتوأةرامالا
 ًاوسهراهطاا هللا لسعحام

 تولو اوقعناك هتناناف

 ناهفالخاب اًهلذغماوغع

 ىلا ةراشاهبف نورغكي نءذإا

 ناوضعش ال ناعالانا

 هاشم صني ودي زب ناك
 لسخداذا سمشلاعاعُم

 صقني وديزيفتدبلاةوك
 اهّعضوة وكلا ةعس بست

 قرعسفنم لفي
 سها ذاكربغرخ ] يذ

 لزنت ناب اتكلا لهأ
 دّمفءاوسأ أنس اياتكمهلع

 كلذ نمربك أ ىسوماول اس

 ةرسهج هللا انرآ اولاقف
 مهلظ ةقعاصلا مه نحناو

 دعب نململا اوذ_فكئامم

 انوفعفتاثيبلا مهم ءاحام

 ىبسومانبت آو كلذنسع
 مهةونانعفرواندبمات اطلس
 مهلانلقو مهتاثدع روالا

 ١١ م 5
 ا
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 ص نيذلاذعلكو مهل مع اصلا م مزح نيذلا نم« ماقتناكهثادعأ نما هشتنمهننال ار. لو ىبع هناق مكح

 هلت هب ٌرصتوهربب دنىف ةمكحاذ لوب اعكح دنا تاي". اي وهرغكو مهتاث مم مه عن اعف هلوقب مهتصق
 لخاك مست وةعلوا> نمءاوسلا نماراتك ميلعل زي نأاد# نولئاسلا اهي اا وراه لوب هئاضق
 دحم انث لاقركوبأ انثص دقوؤايلوأ ىلع مكئارتفاوىل-روكس ذك: ىفمكلعف اولعف نيذلا كل ئاوأب
 اروغغهللا لوةىف سابع | نعريبج نب ديعسم نع لاهتلا نع شمعالا نعىسسأو رل' ةراس لأ نب نسما نبا
 ناكلالهأنمناو) هلوقلي وان فلوقلا و كلذك هناء الذ ىنعملاقت امكحاز. زعمت ناكوامحر
 باتكعلا لهأ نمناو كلذ ىنعممهضعب لاّقف كلذ ىتعم ف لد وأتلا لها فلتخا ( هنو“ لبق هي ءٌوملالا

 لتي لزتاذاهب نوقدصن مهعيجبناىلا كاذدح ول ىسعتوم لبق ىنعن هنوم لبق ىسعب ىنعن هيئمْؤلالا
 كلذ لاق نمرك ذ مل وهيلع هللا ىلص مهاربا ندةيغيتنملاامالسالا ]م ىهو ةد>اواواك لاملاريصتفلددلا

 سابع نب | نعريم> نب دعس نع نب صح ىلأ نع نايغس انث لاقنجرلادمع انث لاقراشبنما انثدص
 أ انك لاق ع. .كونبا انئمص مص ن ىسعتوملاقهنوم لق هيمو لالا ب اّمكلا لهأ نمناو

 لاقهنوملبق هين هؤلالا باثكلا لهأ نمناو سابع نب |نعريبج نب دعس نع نيص- نأ نعنايفس نع
 الا هلوق ىف كلام أ نعني ه> انريخأ لاق مه انث لاق مهاربانيب وقع مدع سعت ل

 مده هبزمْؤلالا باتكسلا لهأ نمدحأ ىبالع صن ى ءدغلو زثدنعكلذ لاق هنو لبق هيننمو
 م ص نب ىبسعت وع نأ لبق هنوم لبق لاق نسما نعد. ج نعةلبس نيداسج انث لاقلاهنملا انث لاقىثملا

 لبق هينغمولالا ناتكللا لهأ نمناو هلوقىف نسحلانعءاجر ؛؟نءةيلعنبا انث لاقبوةعي ندع
 ذاعمنن ريش ا( نوعجأ هياونم1لزناذانكلوهتنادنعىل-ن آلا هئاهّنلاو ىسعت وم لب: لاقهنوم
 توملبةلوةب هتوملبق هننئمو.لالاباتكسلا لهأ نمناو هلوقةداتق نعديعس اذث لاق ديزي انث لاق
 الاباتكسلا لهأ نمناو َةداتق نعزمعمان رمح أ لاق قاز رلاديءانريخأ لاق ىك نب نسما ان و د

 رهعمانربخأ لاق قازرلادبعانريخأ لاقى نب نسما شمع ىسيعتومللبق لاقدتوملبق هيزنمويل
 اهلك ناءدالاههتنهآ لزن اذا ىسعت 000 لاقهن وم ل سبق هب نئمؤرل ال اتاتكسلا لهأ نمناوةداتق نع

 ىسعتوملءق لاف ن سلا نءسنأ نب عسب ىلا نغىزارلارغءج أن عنأ انث لاقعبكونبا انئص
 دعب تعملو ىىسدعلاق هتوم لق هيننمؤملالا نسملا نع ف وعن عةماساونأ ا لافعيكونبا خص

 ىسيعلوزن دنعمهنمدحأ قيباللاف كلام نعنيص-نعةنيغزبنارع انث لاق عيكونبا اننا
 ىسعتومل-ءقلاق كلام ىلأ نعزيص- نع نامه س نع ىلأ ب لاق عسيكونبا اًييدع هينما الا

 لاقهنوملبق هينئمؤءلالا ناتكلا لهأنمناو هلوةىفدب زننالاقلاق هون اانريخأ لاق سنون امي دع
 ناعالامهعفنبالنيسح كلذولاة هبنمآ الا ضرالا ف ىدو مق بن للاحدلا لتقف نب ىسعلزناذا
 لهأ نمناو هلوق سابعنب | نعهسأ نعىنأ ئث لاةىبع ىث لاق نأ ىث لاتدعس ندم 'مرص
 هين ونمو ف دع ثعبب نيس ناتكلا لهأ نم سانأ لردمس هنا ىنعب هثوم لبق هين نموملالا باتكلا
 روصنمنعةبعش انث لاقرغعجنب دمج انث لاق ىلا د# انثص اديهشمهلءنوكةمايقلامون و
 رةعح وبآلاق هن روم لبق هن نئمؤ.لالا باتكسلا لهأ نءهنا وةن الاهز_هىفلاق هنا نسحلانعناذاز نيا

 نئمؤلالا باكل ل_هأنمناو كلذئعمنورخ لاقو دولا هيتنمآ ىسععب رخ اذالاق انا هنطأ
 هيلزن نم لك نال لطابلا نم قدا مل نئاعاذا هنأىلا كا ذهجون نكن مركذ يناتكسلا توملبق ىسيعب
 لاق حلاصىهتادمع انث لاق ىنثملا ماع هنيدفلطابلا نمقحلا هلزيبتي ىتحهسغن جرم متوملا
 ىدوهيتوعاللا# هتوملمق هين مو لالا ناتكسا له أن «ناو هلوث سابع !نعىلءنع ةب واعم ىنث
 لأ نمناودهاحت نعزوصنم نع ور رح انث الاه دسيج نباو ع مكو نبا ما ىسعب نمؤب ى>

 ةتسىأو طئاح نمىدرتوأ قرغناو ىضعب نمؤب ىتحوسغن ب رخاللاقهنوم لبق هين ئمؤيلالا باتكساا

 تناخكش 1: هنباتاب :اب مهرغكو مهقاثيم مهذةناعفاط ءاقاثيم مهتمانذخ أوت يسلىفاودعتال ههلانلةرادصم بابا اواخدا
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 نائب يسم ىلسعمهلوث# هرغكو ) أ 29 اليلقالاتوذمؤإ الذ مهرغكباهملعدلا عبط ليما عاش وأةمهاوذ ةوقدحرتا#إ ءايبثالمهلتتو ٠

 ال اهلوذ ىفدها < نع حن ىلأ نبا نع ىسرع 1 لاق مصاءودأ انث لاقورعؤ دع 00000

 ىنالا ”ما» ناتكب اص تومهتو ٠.ىل#ءقىسعب هينئمو.ل باكي حاص لك هتوملمق هبنةمؤ.ل

 ىسيعب نوي باتك بحاصلك هين:مؤ ل دهاحت نع مهن ىأ نبا نعلبش انث لاق ةغيذوبأ انث لاق
 نبا اسئادص ىسعب نمو ىد> هسغنعي رم هقنعشتب رضول سايعزءالاقباتكلا باص توملبق

 نع ةمر ؟عنعىونلاديزن نعدقاونينيسحلا انث لاق ضاو نب ى تح انث لاقدل ةوبأ انث لاقدج

 ئعص السلا !ءلعولو هلوسر وهللادبعىسعن ادهن ىت- ىدومعلات ,وعاللات سايعنبا

 سايعن ان حربا دس نم للدبعسس نع فرص نعريش نب ب ا.د م لاقدي ثلا نب بيب> نب ميهاربا نب قا

 ىحادنأت وع ىدو مسيل م متوملبقىلأ ةءارةفى هس 1 اتكبلا لهآ نسداو

 تب رضناثب ار ليقف ءاوهلاىف هنماكتب لاقثبب قوفنمرخن ا ثن ًارأ سابعنب الل يق ىسيعب نمو
 نعف.ص نع نايس انث لاقمعنوبأ ىث لاقىنالا "مدع هناسلامملهت لاقى هنمدح أقنع

 ثن ىسعب نموت ي>-ىدوميتوعاللاف هنووم ىلع 5 هل نمو زل تانك لع نتنار سار ءنانع ةمركع

 ندمم ىنث لاف ىنثملا نا انخص ىوحي وهو هنجاكت ىوهناولاق هيج 6 ”فشرسلاب برض ناو ميج

 له نمناؤ ةن . الاهذهىفلاق هنا ساعت | نعةمركع نعىونغلا نوره ىلأ نعةبعش 5 لاق رذعح -

 نا انخص ىسعت ن هود ىجح ثع متي !ى وذ نم عق وا د ١و مناوللاق هت وملف هيننموبلالا باثكلا

 نم ىدو معقو وللوةب ةمركع تعم لاف شب رقاىلومنعةبعش انث لاقدمكلادبع ىنث لاق ىنثلا
 نايغس انث لاقن>رلادبع انث لاقراشبنبا اًمثدط ىمعبنمؤي ىىدضرالاىلا غلبد ملرصقلا وف
 هىنمؤب ىح توءالثيبلا قوق نم عدو ناولاقهنوم هلق هي نذمؤ.ل لها نعىناي رلا مشاه أ نع

 الاب اتكلا له أن مناوذهاجتن ءرودنم نع سبق ىلأ نب درغنع ءماكح انث لاق ديجنا انئدص

 ل ىدرتوأ قرغناو هنن مون ى>ناع 21 نهلح رتوعاللاق هتومل سبق هنن نمو .ل

 عم ولالا باتك- لاله نمتاوهلو 5 قدها نعم !نعةءاع نبا 5 لاف مهاربا نب توقعت رص

 ةمركع نعفي ص نعنارغس انث .لاقع_كونبا (سادع هينمؤي ىدهسغن حج رخاللاق هتوهلبق هل

 قوف نهرخ ناو ىسيعب ىنعي هننمؤي ىت>مهدح توعاللاق هتوملبق هيئمّؤِلالا باتكلا لهأ نم ناو
 سيالاق كاهتلا نعربي وبن عرسجالادلانوبأ انث لاقعسكونبا [مدط ىوهيوهوهبنمؤي ثبد
 نعل -.ئارسا نعيتأ انث لاق عيكونبا ادع ىسعبنمؤي ىتدايثدلانم عر دووملانم دحأ
 نب نسملا شع ىراصتلاودوهلا نع ىسعب نمؤد ىتح مهتمدحأتوعاللاقن سحلان ءزاْرَذلا تارف
 الا باثكلا له نم ناو هل وة ىفن سمسا نعتارذ ةنع لس.ئارساانريخأ لاق فازرلادبعانرمأ لاف ى

 ليع ان كافرا نبا ع 2 توع نأ لبق ىسدعب نمؤد ى ىئى 8

 توملاق هتوملمق هننعمو لالا ب اتكسلا لهأ نمناو نم ريس نب دمت ن ءديطعن ىلا انث لاق نجرلا

 ىدسلان ع طابسأ انث لاق لضغ منن دجأ 1 لاق نسا نيدجت 2 امك !لهأ نمل >رلا

 نءؤيئحتوع ىنارصنالو ىدو ممنم سيل سايعنبالاقلاق هنو مىلبق هي زئمْؤلالا بات لا لهأ نمناو
 هلك ايو أرادملا«بلعطةس وأ قرتح وأ قرغي ل_>رلاو فيك هياتجأ نمىلحر هلاّتف منن ىسعإ
 جررغلا ني نيسحلا نع تئدع ىسعبناعالاهبف فذقي ىتح هدسج نمهحو رع رخاللاشف عسبسلا

 الاباحللا لهنا او هلوق فلوق كاعتلا تعمس لاه ناسملس نب د _,يعانريخأ لشي ذاعمابأ تعمم لاق

 ئئدص موا ابلاىح هللا وروسعن ادهش ىقسسوبلا مدح توعالولاق هنوم لبق هينخ مول

 مسهتوملبق فأةءارقفلاقهنوملبق هيزغمؤءل هلو فري وج نعىلعي انث لاققعسا انث لاق ىنثملا

 را يباتكسلا توم ل دق لسو هيلعدللا ىلص دمع؟نْئمو لالا باكسلا لهأ نمن اوئكالذىئ-عمنورخ 7لاقو

 نرد انث لاقلاهتلا نيالا انث لاق ىنالا ندع كلذلاقنم

 1 وانا م-هلوتو |نيظع

 ميم نب ىسيع عيسلا 1
 امو هوا:فامو هللا لوسر

 ناووهاهبشنكلوهوبل

 كش ىاهيفاو ١ مادخا نيذلا

 8 00 مهو امن

 رت كاكومبلاةقامعتر
 ناكل الها ع ؟ نمناواهكحأ | 2

 مزلذ هنوم لبق هيزخم و: لالا

 ادهش م ماه نوكيةمايقلا

 !:مرحاوداهنسذلا نم ملظبف

 مهل ا ب تاي.ط مهلع

 لو وأب ولامهز ب اواريثك

 لاومأ مسهلك ا أو هنعأ اوم

 ادة عاو قلن انلا, سانا
 اهل ًااباذع مهتم ”رذاكلا

 معلا فنوخازلا نك-ا

 اعنونمو:نونمو او متم

 تالق نملزنأ ام و كيل الر ا

 نونؤملاوءالصلا نيمقملاو

 هللاب نو_مؤملاو ةاك زلا

 اميظعازسأ مسيتؤنس
 لاانسوأ5ك.لاان وأ

 هدام نمزناستلاو وف
 ل.عء*او مهاربا ىلاان.-وأو

 طايسالاو روهقعبو قدم او

 سولو بولأو ىسيكو
 ادت و ناماسو نورهو

 دقالسرواروبردواد

 لبق ن مكي ل عوهانصصق

 ْك.ياءمهصصةنمالسرو

 السرام.اك-: ىسومهللا ماكو

 نوكيالثل نيرذنمو نيرشم
 ا ا

 0س مج ص صم وس سس وب دج ص يول م هس صو سس سس سس سم هس ع هم ل م ل لا

 الاطقم ليبسنءاودصراو رك ن نيذلاناادمهشهنلاب نكون ودهش ةكسئالم او اول هز آكءلالزن رب ًااعدهشهللان 3 لامكح
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 ًةارقلا (اريستتاىلعكللذناكوادب ,اهمف ندا م هج قدرطالااشي زطمعدجلالومهل (14) .رغغمل هللا نكي ملاو أطوار فكن مذا نا
 3 ظ558 : : عملادلادب دشن. اودعتالو ل اا ا 6؟6؟©؟6؟6؟ت؟©ت؟ت؟ت؟ت تت( اتت تاتا ا يات ل تأ ا

 م 8 الاباتبكللا له ُ نمنا وهل وقف ىع رو ما راو>ىد وهبلاو قارنا عفانورةعجولأ نيعلان 2
 لسه نم ناو كلذ له وأن لاف نملوقباوصلاو حدص ايلاوقالا لوا ورغسع- ونآ لاق د هر وم لق هب شرو' اردو شرو ريغ

 كهؤانث لجهتلاناللاوقالا نمءريغ نمباوصلاب ىلوأ كل ذانلقاسغ اوهنوملبق ىسبع نتمؤملالا باتكتا ا ا
 هلل .ةكاز هس ىاناو هيلع ةزاصااوثغ اولا ف ناعال | لهأ ع لسو هيلع هللا ىلهدهعع نمؤملك-أ ماّسهو ىلع ماغدالاب عبط

 راغصلاهدالوأ الاهّتلم ىلءتاماذا ىناتك-لا ثربالنا بحول هةوم لبق ىسعب نمد انك لك ناك ولف هللا أ يفر لب ةزج نعورعوبأو
 ناك سم غلابالو ريخط داو هل نك, ناو لسم خلاب واريغصدإو هناكن ا مال سالا لهأ نم مممنوغلابلاوأ

 ةالصلا ف نيمل-لا ك-همكح نوكب ناو هلت راوالوتوعملسملا لامه افرصب ثدح اهو رصمدت اريمتوك

 تاؤاصىمسعن ا كلذو لسرلا عيه ودمعمجانمو متامدقف ىسعب انمومتامن منال هريمصتو هإ سغودملع

 نعىاوأسحلا باب وارهظم
 فل وةزرج مهمل سس نإ ولاه

 اروبرنونلاب نوقاابلا ةبيتقو
 ةزج ناك ثيحىازلا مص

 جنغلاب نوسقابلا فلحو
 نال موملظب فوتولا#
 نأ عم رابحمالا سيئرثل مث
 كاذنمدتم مالكل ادا م

 انيثادقورب دقتلا نال ج
 طفلغ ه اظل ذ ه انيبم

 ام.ظعفطءال ص ه اليلق
 مهلوقىورب دقتلانالال ه

 هدعنامتال جي هللا لوصر

 لاحلاو ىئنلا ءادتنا لبح

 نآلا ط هنم ط مهلهيش

 فانئتسالالا دال 4 :

 رب رتل جو انبقي لاحلاو
 هلا عفرلا تايثا لّتقلا ىتن
 جب هنوم لبق هامكح ط

 هللاءايبنأ عييمج ودمعت قدصمهينمؤملاو ىسيعب قدصملاف نيلسرالا عجب ودمت قد دصتنءاج هيلع هللا
 ناك نم ىسعبانئمومن روكا نآزئاح ريغف هلسر وهتلاءاسنأ عمم وىسعا نمومدهعع نموملاك هلسر و

 الاباتكلا ل هأ نمناو هل اوةفهتلا» 0 ذىذلا ىسعب ىدوبملا ناعاىنعمناناط نط ناقايذكم دمعت

 اطحن نط دمفهّنادنع ن مهيأ ام َءدمحب هقيدصت نودُثوعبم ىن هلل هناب هرارق اوهام اهبوم لبق هيئئمؤيل
 هلي زنتوهّللا سو نم هيءاجام ضعبىفايذكم هلتاكن «ىنةوبنب رارقالاىلااب و .فمنوكي نأ زئاسريغئاذو
 ميج قب ديسضتد مثالا تءاسءاسنالا نالهتلا ءامسن أ نمدحأة وش رارقالاىلااب وسن متوكي نأ زئاح ريغ لد
 هسيلااوءدامف هتلاءاسن أ مج يذكمهتلادنع نمهتمأ هبك أ اعف هللا ءايدن أ ضعب بذكملاف هإسرو هنئاءابسنأ
 لبق تام ىلاتك لكنا ىلع ن يعم<: مال سالا لهأ نم عسب جلا ناكو كلل ذك كل ذ ناك ذاومننادا معدن نيد نم
 ريسغ هنايحمايأ اهماعناك ىتلا للا معتدل موكعمف هنلادنعنمهيءاجاموهيلعهنناتاواص د معترارقا
 ىلع ليلدلا لدأ هتامحى هبلعناك اس هتوع مهرابكو مهراغصه داو و هلاموم سفن فهماكح أ نمئيثلوقنم
 ىبع توم لبق ىسعب نن مؤيلالاهانعمان اهنوم لبق هيممْوبلالاِباّدكسلا لهأ نمناو هللا لوق ىتعمن ا

 . و٠زهرم ٠١٠|٠

 ما اجلا اويل هدا نادك ةيايشلا عس هلابزيق دانا جر مالسالاربغ اهلك 0 0 ١ 5 ا م فانئثئس الل واولا نال للملا هنامزىف هللا كلج ىتح مالسالا ىلع سانلا لتاقي ولاملا ضيفي وتب زيلاعضدو رب زئملا لهب و
 ىذلاامآو هنوةقدن ونواسملا هيلع ىلصت وفي مت ةنسنيعب راكاتاع روهللاءاشامضرالا فث يلب متاضعب

 | ىاتكلاتوملبق ىسعب نم ؤمل هيىنعلاق نملوقداسف ىلعانللدىذلا< ولا نمهدا سف عم هنال موهغم
 هيننمؤ.ل هلوقىلا ءاهلا فرص وعفرك ذكلذ لبق ىتلا تاب ؟الاىف مال سلا هيلعدم رم هنا اداسف هدب زي
 وهاس مالكلا فرص ز ئاج ريغف دوهسلاوهمأو سعرك ذ قاسى هب نمل هلوقا-ءاوهرك ذنماهما ىلا
 ىواعدلاامافةت هب موقت لوسرلا نعريوأ لب زغتلارهاطهلالد نماهل مياستلا بع ةسحالا» ريغىلاهقامسف
 لد ىسدعب نْئِمْؤِيل نمالا باكل الهأ نمام وثعص دامىلع مالا ناك دادي الالب وانفدحأ ىلع .ردعتت الف

 هلاثمأ نم مدق:دقامرئاسكهراهطا نمهتلالدب ىنغتساف هيلع م الكسلاةلالدلاالا دعب نم. ف دحو ىبسيع توم
 لح كلذب ىنعي (اد.هش مهلعن وك ةمايقلامونو) هلوقلب وان فلولا ف اهنعنايبلاانبتأ دقىبلا
 مهم هيك نماسد دكت مهملعادهاش ىنعباديهش باتكسا الدأ ىلع ىسعن روك ةمامقلام و وهوانت

 عجارلظبف هلوةتالوتن: ذل
 مهلوةومهضةنامف هلوقىلا
 اريثك انموح لكلا قل ءتم

 ءابلأ ط لطاباب ل
 اميظع ط رخ الاموبلاو

 عيياسلا جا دج نم
 جنابهلسو لعفلا ارك:
 انيت ادقو ريدقتلا نال
 ريزلاءانب ايدواد صصخقل
 رب دعتلانال 04 اروبو

 0 كيلع الس رانصصق و

 قيدصو لاخلاوقانثسالاهدعاملام>ال جب هلع ه ايكح : لسرلاجدملا لعسهالاو لدبا لاح الح هامماكت



 نا اولاق مهتافدوهملا تالا هح نس ناث 016( عوناذهريسغالا# ط هاري ست م ادبأ ال هآش ٍِرط 5 ادعي 5 ادهش ُّط نودهشل

 هللادتع نمالوسر تنك 0 م سس سم

 ةلج_ءائجسلا نم باكماننتاف

 ل.ةوحاولالاب ىمومءاجأك
 باتكوجاعلزني نأ او>رتقا

 نالف ىلا باتكو تالذيلا

 اراتك ىل.فو هّلنالو سرهنأب

 قال نيسح سبأ أعم

 اولأسدةن 0 ول ءامترمكسة سا

 نمو مسهؤاب [لأس ع
 ّىس وهم مهد ىلع ءالؤه

 هنلاانرأ اولاةف كلذ نمرعك أ
 لاؤسناك اكاو ةرهج

 الاف مهلقلا نيدص ىذلاكهب رةلاسر هغالدأب , وهللا دذع نم هيو هانأاع مست نا

 مسيهلا هيولس رآام م جعل .ادقتااد.هشوبماعنوكت د ةمامقلا مون ثم حش !لاقلاق جاه ىتث لاف نيسحلا

 لوش انه را ىلا مون وهدان ن علل سس 1 لاقديزب انث لاقذاعم نع رمش ئنئدص

 00 د وأن قلوقلا ف هسفن ىلعتي دورعلاب رق وهب رةلاسر غلب دقهنا ىلعةمايقلا موناد هش ماع وكي

 اوهندقواب رلاوهز.ن او اريثك هللا ليدس نع مدهلصب دمك دانا ملع انمرحاوداهسذلا ن هملطمف)

 ىلعاذمر 3 هونت ل->كلْذد ىتعد اعل اود ءاولطاملاب سانلالا اومأ مولك اوهنع

 م ىلع ناتملااولافو ,هءاسنأ اوادقو هللاتان أ ااورق دم-مراو اوعث اوىذلا مهقاثيماو طغت نيذلادووملا

 ريخأىذلا مهملظ مهلهب وةعالال> مهل تناك اهريغولك ١ املانم تايرط هياتك قا مهغصواماول ءفو

 اوداه نذل 00 دك لافديزي انت لاقداعمن ” رم (نياص ايدراك يف ينع هليأ

 مهلظبو مهغسعاي .ثآ مهملع تمرح هوغب نب واو نط لاش موصل ترحل الاوهل تاحأ تاببط مهملعام مرح
 اريثكاد_صهدانعلاةءرش ىلا أ هلت رلسو كمل د د نعهللا دا مع مهراصب و ىنعباريثك هنا لسس نع ءمهدصنو هلوقو

 7-5 ركخو هللاب ا كمب-هلا لمد ”وهللا نعكلذنا مهئاعداو لطابلاهنلا ىلع مهل قب هللا ليس نعوهدص ناكو

 200000 0 م ل ا

 مصاعولأ تس لاقور عنب لل مرح لوش دهام ناك كاذو» وسانلا٠ ند سع اله-ن 1و سأ

 ايثك هل لمس نع مسه دعا 0 ا ىت لاق

 نع بدن نأ نان نعلمشس ذك لاقةغ ل ,ذ-وبأ انت لاق ىيثملا مود قنا نع مهريغو مهشغ ؟ لاق

 دةواهلكمدعب لح الا ري ريخاب لضغا مهلا ومأ سر ىلءاواضف ام وهذخأ اوهواب ,رلاوهذدلا ًاوهلوق اوقو هلةمدهاجت

 لا اومأ مهلك أو هلوةواب رلاذ__أ نع ىبعبهنعاو وممداةو هب داعأ نءىغأ ادع ل.ةىضماسعفاب رلاى عمن

 نوعراس مهنماريثكىرتو لوقف هنلا مسه صوب كسلا ىلعاشرلان منوذاناوناك أم ىعد لطابلاب سانلا

 اوناك املطاملاب كا اومأ ولك نمناكو توله ءداوناك امسئبل تلا هولك اوتاودعلاو مالا ف

 لك املان مثال ذهمشأ امو هللا دنع نماذهتنولو#» معمريداباهوبتكم اوناك ىث ||| بتكللانامأ !نمتودخا

 كلذ لمق الالد مهلث ناك ىت ج'تاممطلان م مهما عم .رحامةع ر عب كلذ ع جن عمتا ميما لا

 اوذستاو قا متسارنغي هولك 1 مهاب لطان لا كلذكس الا لا 0 ًااما راك أممي هللا موفصوامئاو

 هلوسرب وهّدلاب نير فاك الام او ىنعباملأ أايا دعم هنم نب رفاكسالاندتعأ اوهلو هذ نا“ ه+س أرب مب متم م جااو 91

 مهجر ىلعاودر واذا رح " الاىفا توا دي ةدعماهج باذعن م عسوملا اوهوريلالا ب اذعلادو ملاءالؤه ندد

 ك.لال ارتأامي نونمؤب نوئمؤااوممنملعلا ف نوضءارلان كل) هلوةلءوان ىفلوقلا و اهمهقاعبف
 ارسأ مهيتؤنس كسل اوارح .الامو.لاوهللابث ومو اونا زلاتوتوملاو ةالسسملا نييتلاو تاج كاان

 هذهىف مهتفصموةبصون ذاادوهملان مدا ك١2لهأن ه دنس اءانئدساه وانت ل> هنا نماذهو 0

 خداع عل هاذ ل_>-لاق مث ءاىهدأا٠ نماياتكو مبملعلزخت نبا: كلا له كلكس هلوت نمتضءىتلاتان الا

 3 جل تفصو اذ غسلامهتعباتكلا لحأ ل امهدشرلهعفو و م همن دل» :ادهدق نم كح مهلانيبم

 و ذرعو كاذاونشأ و هؤابن همت ءاج ىتلاهللا ماكحار ىمل عل !ىفاودذمردت نءذلا مهو مهتم مع ءلاى نوئدارلا
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 لاؤسنمربك أ ةباؤرلا

 ليزغتلا نال رانك لب زئت

 نالع هناذ ىف نك سم

 ةعدتما مناف انامعدللا ةدور

 ه2 وأ ةلرتعملادنءاهتاذل

 تانديلا مت ءاحأم دعب نم

 تانيمل !تااهدحأو وحو

 ةردق ىلع ل دنا مالةقعاصلا
 ىلعوهللع ىلعو ىلا ع هليأ

 اعلا هنو ىل-ءو «م5

 ىلعو ص ارعالاو ماسحالل

 مالسلا هيلع ىسوم ىدص

 امن ااهتناثوةويتلاىوعدف ||

 مهؤاي>حاو ةفعاصلالازنا

 معلا نم عسنل اتارآألا

 اه ريغ و را !قافودنلاو

 لزنت نادمتا كنم نويلطا
 ءامسلا نماياتكر هيلع

 ىب ءومناق احاجل ا وادانعالا

 هناعلزن أدق مالسلا هيلع

 هيلع لزت أ وبات ا

 مةرهاقلا تازدعملا رث باش مي مس ا ل ل م
 كاذنءانوغعف يقم 6 ٍِرط نءدعبل اوجاعنل ايلع نولو بحت م منا ىلع لدي كلذ لكول < اةدايعيلعاوأيقأو داوعل !لينسىلعةيؤ رلااومأط مها

 هللا نومه هواو ىتعد توما او مه وال ادلع ىانداعانخ ىف انعم حا ا يل

 ع كلبة نم ىلءاهازن أ ىتلا ب: كسحلاب ودا كل ءااهّنا زن ىذلاتارقلاب نونمؤت مهدهإ_سرو |
 نماؤرتاعءاوطعدق منال ءا_وملا ٠ نماباتك مهملعلزنت نأ مهم لولا ءالؤهلًاسأك كنولادس الو لسرلاو |

 0 مهم ةحاءالف كل ذريغمهعسس الك عابت ةماعلا |وس رهان -هؤاسنأ هن مهن 3 و هللانتك

 مهنا مهئاس ًارامخا نم مموأق ىف حسارلا لعلاب ل ضآأ اندم مأ ىلعدقىذلارمغتلالدالو : هر رع هنا 1 ولأ اسد

 كيلا لزتأا؟ و كننونمؤب هيقمهثوسرو مو عن مكااذا مهن" وهن ىلع ةلدالا» ندعم وكالذ



 1 لك 0 ب . © ننملل ” جب
 025( هو

 هلاخلاكو ةىغأ :وةدارملاو وهل ةنأل دة مه سمأ نا وهوارهاطاطاتاندنماناطلس نوم (13) انت ولمعلا :دبعل صا تسئل تح
 ا 1و0 يا اج طل: ا نال ا تنطر نطل مح تس هس حس ونش عع بده هكدتل ام... دلل: ةلطما - .- + ١> سم اهو دع جوع: هباحسسو هصصصستسس ل ا

 راغكلا ءالؤهنا ملسو

 ةرحخ الاي هتاف هنودناعن نيذلا

 مهرهشرو مهلع لوتس
 ممنالاهحرئاس مهن ع ىكح مت
 مهل طابأ ىلعمهرارمصاو
 روطلا عفر اعت هنااهنم
 مهقاث مبلس ىأ مهتاثيع

 اهنمو هوضقنءالف اوفاضل

 بيب نأيبابلا هلو جد ةش
 مما دتعاةصقاممو سدقملا

 نوهلاد ابطصاي تبسلاىف

 صصقلا هزه عج ص دقو

 ناليقو ةرقلا ةروسيف

 ىئع:سيل انيهودعلا
 ىدعع وهاغاو ءارتعالا

 نعىسهنلا هيدا راو راما

 تنسلام هول بسك اولمعلا

 نع اونكسايوهل لة هناك

 ودعقاو مورلا اذه لمعلا
 ع فزارلا اناق مك-ازان» ىف

 اقاثيم مهتمانذ#خأو لاق
 ةياغدك ٌوملادهعلا ىأاظلغ

 اوكس::ناىلعو ديكوتلا
 اهفاهيفاوامعت وةاروتلاب
 ىديكوالل ةديصاموهضقن

 اذكواذكب بسب وههضةنبف
 اهيلع هلبا عبط لد لاقت

 ةيعوأانب واق مسهل ةلادو

 ىلا عت هنا ىلع اه.بنتو مال

 رن لصبالاذ هلفاهيلعمتح
 وأاهبلانامسلاو ةوعدلا

 انيولقتا ماعدالاب 2

 بسع كلذو ةنك ىف

 قم فلغلا ىري_سفت
 نونموي الف ةرعملا ةروس

 مما عاوهوال.اةاناعأ الإ

 . ةعارق ْآ مهلوثومهرغك رمدعلا ىنعع هيلا يف للا ءاسنالا عمك رفاكدحاو ىنب رفاك !انالاومهعز ىلعةاروتلاو ىسوع

 هللا ىنثةساكلبق نملزن امو كيلا لزتأ اع تونذمؤي نونمؤملاو مهتم لعلا ف نو ءارلا نك هلوق ةداتق نع
 نوةدصب وهينوئمؤب هنا ىن ىلع ل زن امو مهمل ءلزت أ امو هنبأب نمومب نم عهنمناكوباتكل اله نم ةمئث مهتم
 مهضعب لاقف مهريغمهمأ لعلا فن روذ-ارلا مه ةالصلنيمشملافىلتحا مث مم رنم لا هنأ ن ولع وهب
 ساذلانمع رنة ةصنءاههو معلا ف نوذ-ارلابارعا محبا ارعاةغلا#بسى كلذواثاق فاتخا مم , هوه
 لاقنمرك ذ ةالصلا نوبةملاومبنم معلا ف نوذمارلا نكلو هاما وتاكل !نم طلغ كلذ مهضعب لاف

 نامءْنب نابالتاةلاقريدزلا نعاس نب دا انت لاق لاهنملا نب جيا انث لاه ىنثملا مدع كِلَذ

 كلبق نملزنأ امو كيلا لزن, ا عنونمؤب نونمؤملاو مهتم لعل! فنونعمارلا نكلتيتك ماشام ناغه نبا
 هللة بتك املاق غلباذا ىتحمهنم لعلا فود سارلا نكسا بنك املبتاكلانالاق ةالسصلا نيوقملاو
 لأسهنا هد أن عةورعنب ماشهن عدي واعمولأ انث لاقد_بجنا انشاد ةالصلا نيهقملاوبتكا
 ناذ_هناهلوقنءو نوئاصا اواوداهنءذااواونمآ نيذلا نا هلوذنعو ةالسصلا نيجةملاو هلوق نعش اع

 نو.«ةملاودوعسمنب اةءارقىفكلذنارك ذوب اتكسلاىفاًوط_ ا بانكسل ل عاذهىتحنأ نبا, تلاق نارحاسل
 ىف نيذ-ارلاةغصنم ةالصلانوئةملاو:رصيلاوةةوكلاىوك ضعبلوقوهو نورخ !لاقو  ةالصلا
 لاطذ مالكلا نم ض رتعاامةالصلا نيوةملاو معلا فن يضم ارلا نيد ضرتءاول واطنال مالكسلا نكمأو معلا

 مذوأح دع تاواطناذاهةعنودحاولائش اًةقصى كلذ لعفت برعلاواولاق 'حدملا هو ىلع نيمقملابصن

 بارعاىلء هرخ ؟بارعااورحأا؟ ر و هلوأ بارعا ىلا هرخ اباوعجر مئانايحأ هطسوأو هلوأ بارعا نيب اوغلاخ
 ىناهانركذ ىتلاتاب الاب كلذ مهلوةلاودهشتساونارعالا نمد>او عون ىلع كلذاورحأاعرو هطسوأ

 ةالسصلانوو#ملالبنورخ 1 لاقو ءارضلاوءاسأببلا قنب رب هااواودهاءاذامهدوعب نوفوملاو هلوق

 هلاقلاهزهولثاقلاقو نيمقملا نع معلا فن روذءارلانأك ناو عض وملااذهىف معلا فنب ذئمسارلاريغ ةفص نم

 تونمؤي هل ودى ئىيااام ىلع فطعلا ىلع ضف هد هوم بس عب لاَعف ضف ا ارعالا ىف نب عملا عض ماه ج

 ىليوأتلاارهىف كلذولواتمىفلتثا مث ةالصلنيعقملاب نونمؤي وكل, ةنملزن أ امو كلا ل زنأاع
 ماولاف ةالسصلا ماقأب وكالة نملزن ًااموك لا لزن ا ؟نونمؤب نونموم او كلذ ىنعممهضعبلامف ماكل
 لزن أ اع ونمؤي نونمورلاو لبق هناك ني:مؤوماركذ نمن ونمو. ىفام ىلءاغط- ةاك زلا نوتؤملاو هلوق عفترا
 مهحعبست ةالصلامتماقاواولافةكئالملا ةالصلا نوجملالب نورخآ لاقو * ةاك زلا نوتؤم لا ,هكيلا
 كلبق نملزن امو كيلا لزن اع نونمّوي نونمؤملاومالكلا ىتءمواولاق ضرالاف نا مهر ةغّتسساو مهجر
 كلبقنملزنأ امو ب,لالزن اعنونمؤي نونمؤملاوكلذ ىنعملنمسمنم نوزخ 1لاقو « ةكالملاب و
 وائافركسن او نينموملل نمؤب وهللاب نمو هؤاذث لس>لافاكةاك زلانونٌّوملاو مهةالصلا نيمقملا,ن 0

 دعب هنرك ذنمتعت نمحدملا ىلع يرعلا ب ص:ةامنااولاقو دما ىلعاب وص:هنيميقملانوكي نأ هلاعملاهذه

 جدملا ىلع نيئقملا بص: زئاجريغفاولاه اه. ءارحأ وهبت: سكئاوأ هلوق لعلا فنيخ-سارلاريدنو اولا ريحت ماس
 مهم معلا فن وخسارلا نك كلذ ىنعم نورخ  لاقو م« ءادئبالاريخ تامو مالكا طسوف وهو
 ىلاوللالْزن ا اعتونمؤينونمؤملاونو رخآ لاقو ضةنيمةملا عضوماولاةوةالصلا نيمشملا نمو

 ناو ضل لاح ىف ىنكمىلعرهاظت برعلا داك: الورعلادنعركشم هل .ةىذااودحولا اذهوةالصلا نيعقملا
 اًعسن ضفح عضوم ىف نيمقملا نو كت ناباؤصلاب ىدنعلاو قالا ىلو أوه! هراعشاضعبىف ءاجدق الذ ناك
 ليوان توكيف ةكسئالملاىلا ةالصل انيِةملا ىنعمهجول ناو كلبق نملز: امو كلا لزن امو هلوق ىف ىتلاامىلع
 ةكئالملابو ىنكنمكلبق نملزن اع وباتكتا !نمد#ت ا,كبلالزن أ اع نونمُؤن مهتمتو:مؤملاو مالكتلا
 نوذمؤملاوو-ممرلعلا ف نوخسارلا نك لوقنف معلا ىفنيضارلاةةصصملا عجرت مةالصلان ىوب8: نيذإا
 ف ل ذنارك ذدق هنال هريغىلعاذ_هانرتخا اع اورخ ”الاموملاو قلاب نونموم اوةأك زلانونؤملاو تتكلا



 لاا نا نارا
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 0 ا م سل 0 ا هل ا وا اوم حس ب سمسم هس وسب بس سس ص نام من رممتيثزتورغكى سعةوبن .(17)  مهراكت اذكر بأ ريغ نمداولا اخ ىلع ىلاعتدها ةردق مهراكناذام.لفعاناتهع يح ىلع

 فتح اولا تاكد بتاكل انماط كلذ ناك وافاورك ذاسمف هغضعم فوه نال ذكو نيو#لاو بعك نبأ ةءارق

 نغم وهام ف الخ هباتك ىفاط 5 ىذلا بتاكل انل هرتكى ذا انة مريغ فحاصملا لك نوكأ
 ولكلذ نا عمواطنريسةباو ص كل ذ نمانغصعم ىف ىذلا نا ىلع دبام كلذ ىف ىف صم رانههكمقاغتا ىفو
 نمثوأ#ب ل وهيلعهّللا ىلسهللالوسرباكأ نمنارغلا مهعذخأ نيذإا نكي مل طخلا ة هس نماط ناك
 لقنىفو باوصلا«- تو ىلعاماعتة#ماللهونقلو مهتنسلاب هوك صالون للا هحو ىلءنياسملا نم كلذ اولنع
 كالذىف عنصالناو هباودوتاذ ةكىلءل_ءاذلا لد اموس م طخللا ىف هب وهام ىلع ةءارق لل ذاع. جس نيم ملا

 نمدع. ىلع ة<دق كلذ ناكناول#عل !ىنيذمارلل حدملاه حو ىلعسصنلا ىلا كلذه حو نمامأو بت كال
 دعبالا هتعنىف تعنبتوعنملا مسالا بارعانءلدعتالرزعلا ناوهون]ءلا نملبقانرك ذدقاابرعلا مالك
 هبجوت امأو ةحاصغلا نمهي وهىذلا ىلا الا هب ونرئاج ريغق مالك-لا حدفأ هؤ انت لج هللا مالكو هريح ماس
 نم فاك ىلهفطعلا ىلاوأ مهتم ملعلا فن روذءارلا كسل هل اود ىفمسملاوءاهل ىلع هب فطعلا ىلا كل ذو نم
 حدملا ىلعهيسصن نءةحاصغلا نمدسعبأ هناف كاب نمل زن امو هلوق نم.فاك-ا!ىلاوأ كلما ١ لزن اع هلوف
 ىو ءد هنافةماقالا ىلا نيو اهجو نمه.حوت امأو ضغملا ىف ىنكملا ىلعرهاظا ادر هن ملبق ترك ذدقاسل
 نادهريربغي نطابىلا لب زئتلارهاط لةنزئاريغودت تدثتريخالو لب زخةلارهاط هلالد نما ماع ناهربال

 نذلاو هلي وانو مهتفسصنموهو نوئمؤي تونمؤملاو هلوق ىل_ءهب فوطعم هنافذاك زلا نوتؤملاو هلوقامأو
 نوكدصملاوىنعت رخا الام وبل او هللاب ن اوذمؤملا او«سلااهف :رمدو هلهليا اهاعح نممسهلاومأ ةاكرن روطعي

 نذلاءالؤهلو#ي اه.ظءارحأ مهتونس كل واباععلاوناوثا اوتامملادعبثءعبااودةهولأوهللا ةئادح ول

 اياولو هم عابت اوهلل'ةعاط نم مناك ام ىلءءازح نعي اه.ظعارحأ مه.طعنس لقي مهمتؤنس مهتغص هذه

 هدعبنم نييدنلاو حوت ىلاانم-وأ 5 كييلاانيحوأانا) هلوقلب وان ىلوقلا و ةنجلاكلذو امياظع
 انيت او زامل ونوره سول وب وب أو ىبسءوطابسسالاو بوعي وقد« او ليعم“او م.هاربا ىلا ان. 2

 م ةويءلايدجماب كيلاانلسرأانا حوفىلاان.-وأاك كيلا انمسوأ انا هلوقب هؤانث لح ىنعي (اروزدواد
 انث لاق عيكو نب امن ص اك كلل مومسأ لنيذلاو هدعب نمثل مهتيمس يذلا ءايدنالارئاس لاو ون ىلاانلسرأ

 نمنيسنلاو حوف ىلااذيحو أ 5 كءلاانيحوأ نا هلوة ف مث نب عسب رلانءىروثلارذنمنعشعالا نعربزح
 هيلعهتلا ىلس هللا لو-رىلءتازتةب“ الاءذهنارك ذوهلق نهنيببناا ع_عىلا حوأاكهيلا وأ لاق هدعب
 كالي ةلوق نمكلذو مسو .لعهنناىلص هلو سر ىلع اهازن أ ىتلا تا" الابهنلا مههضفا مل دوهملإ ضعب نال سو
 هنل'ل زنا اماولاق ل وهيلعدتلا ىلصةهتالوسر مهيلع] ذال ف ءاىسأ ان ءاياتكمهيلعلزن” نأ ب اتكلا لهأ

 دعب هيلع لزن أدق هنا هيزيذمؤملاو هيدر أو مهلابب ذك-7تاي“ الا هذ ههنا لزن اق ىمومدعب د نمرمش ىلع
 نيسنوب انث لاق بي زكونأ انباع اكمه_س لنيرخآ ىلعوةي الاهزهىفوهامسن «ىلعو ىءوم
 تد اثنم دب زد اوم ىلأ نب دمج ىث لاقؤوععاندمحتنع ةأع انث لافد جنا انشدطو ريك

 ىلعلز:أ هليأ معنامدجتا, تءاثثب ىدع ونيكس لاف لاق سامع نب ل نعم ركع 5 راموس نب لل ع سس َّىث لاق

 ىلاهدعب نمزيسنلاو حوفىلاانمحوأ م كيلا انمسو أ اناامهلوق نم كلذ ف هللالزناق ىدومدعبئَمش نمرشب
 نمرعشب ىلع هلل |لزن أ ام مهرك ذى هذهلبقىبلا تاي الاهللال زن املاوااق لب نورخ 1 لاقو تان الاخ
 ْئةنمرش ىلعهللالز:ااماولاةذاهردق ق هللا او ردقامو هوان لح هللا ل زن اى مه. عىلءالو ىموم ىلءالوئ“
 ولأ انث لاقزب زعلادسع انث لاقنرملا ٠ مرج كلذلات نمركذ ىسع ىل_ءالو ىسوم ىلعالو

 هلوذىلا ءاعسلا نماب انكم هلع لزنت نأ ناتك-]!لهأ كا ئس هللا لزنأ لاق ىطر ثلا بعك نب دمت نعرمشعم
 لك اودع ة؛ لنا وهلا عاب م هريس ا ودو هلا ىلع ىتعي مهيلعاهالتا فام ظعانات هم مح ىلع م-هاوتو

 لف. لاق ئش نم ىن ىلع هللا لزن أ امو ىددع ىلعالو ىو م ىلعالوئثن هرسشب ىلعهننالزنأام اولاقوهنلا ل زنأام
 اموت نمرمْس ىلعهنلا لز: ااماولاق ذا هردق ق>هللااو ردقامو هؤانث لهنا لز:اندحأ ىلعالو لاقوهنو .>

 0 باس تار لإ

 تاماركسلا نم ىسدع ةدالو

 ىلسءوسولدامتازتملاو

 مهلوةوءوس لكن ءا تءارب
 ن ىسع ميسم التف أنا

 ىل_ءدولافهنالوسر ميم
 لوقك ءازهتسالا 0-0

 ىذلا مكلوسر نانوعرف

 نسحلارك ذل لع> ىلا عت

 اوناك ىذلا ميبقلا ناكم
 حاشا ا نمهساع هي رفلطب

 نا لعاةلاوةرحاسلانءا

 هوماصاموهولةةاموةلءاغلا

 ل |وةقملا ىأ هبسش نك و

 ىلعانلتةرك ذةلالدإ مهل

 همن نو كسب وأ لوذقملا

 مسهل عقوىأ منهلوهو

 ن روك تأز وال و هيشتلا

 هنال جيلا رمد همسش ف

 لاق ةمسشع سلو هييشيملا

 د دوهلانانيماكتملا مك

 ىلا هتيادعذر هزةةاودصواأ

 ءاسو 3 فاقع ءآ هل ١

 اهف ةئدعلا عودودوهيلا

 اناسنااوذ حاف مهماوعنيب
 ىلءاوسل وو ويلص وهو و و

 سانلاو جسملاو ههنا سال ١

 ميسا توفرعن اوناك ام
 ليلق تاكهنالم.الاي الا
 تالف وس اانلا عمتطلاخلا

 ىفهنا اوملعامل دوهنلا
 هباصأ عم ىنالغلا ثيبلا

 دوهبلا سا رادو ميحأ

 هللاعي هبادكأ نمالجر
 ىلع لدي نأ سونا.طط

 الق هلدعبل حرك ووسع

 ةيشل>رلا كلذ ىلع قل أو تيبلا فقس نم ىسعىلا«: هللا رخخ ا هماع لدند



 ار ولجاف 0 ا مالسلاةملع يتسع ,اولكو لءةودهوأتقو : (١م) + ,هويلصف خس اوههلا | اونطذ عرفت ىسع

 هيبسلا هللا لاو ءاىبلا

 وهوهوأ مف سفرلا كلذ ىلع

 ليقو ىسعتسللوةي
 هويسدوهملا نماطهرنا

 موهيلعاعدفسمأ اومسو

 كتملك دى يلم مهللا

 نمنعلا مسهللا .ىنتةل

 سعف ىلدأاو بسو يبس
 ر رادخ وهذ رفاه مس نمهقيا

 هل ت5 عدوه لا تعجاف
 ناكو هذحايا اومه انإف

 لاق هبادجأ نم“ رم ندع <

 ناب نجلا ىرشي نموهل
 لاقف ىدهش هلع ان

 هبش هللا قلافانأ مهتمدداو

 لثقو جرخاف هيلع وسيع
 ليهو ىسيعهللا عقرو

 نءهنأ دب لسحر ناك
 اةذانمت اكو ىىسع راض
 مهلدود دوه.لا ىلابهذق

 ا عملخدالف هيلع

 هيلعوهش 591 هذدال

 نذلاناو بلص زل ةعؤ

 00 قلوبنا اوغلتدلا

 6 وهلا مب هنيغل ىلا نا لق

 دلال اولةال
 نااولاه هيديىلااورظنو
 نام ىسعازه ناكححص

 اذه ناك ناو انمحاص

 لدةو ىسيغنياةانباص
 مهنيغلتلا نا

 نوةغتممهرساب مما كلذو

 نأآالا هولتدد وهلا نا ىلد

 ةثالث ىراصتلاىرف رايك

 ةناكلملاو ةيروطسنلا
 ةيروطستلاهةيب وقعلاو
 نه بلص عجشاتاو عر

 ىرامذلا

 ةهح نمال هل وسأب يه

 نيب فرغ :ااا ذه ىلعو درهما س س2! ىلءال لك هل ىلع درب توملاو لذ علا نا كد 11لوق نما يلا

 را ارم هرعت ريغ مال الا اراصمآءارقة ماع هنأ ارغذهن ءارقىفتغلتخا ءا ارقلاناهار 1 زدوادامت 1و هلوك

 ضع , كلذأرقوارو زىمسملا ب اةكسلادوادانمت 1 او ىنعبدي>وتلا ىلع ىازلا خشب اروركافإل ثا او ةفوكلا

 ةرول صاغمصوام: كد وا دانت :اوهلب وانا اهو مهئاكو زعجبىا ازلا مضدارون ردوادان.ت اونيبفوكسلا ءارق

 كلذ ف نيت ءارقلاىلو ورفعحوبأ لاق هب هتنتك اذااريذهريذأ هنريذوارب زهرب زأ 1بانكلات رب ' رموسهلوة نم
 مشا كوادملت وأ ىذلا ناّتكد 1 مسا هنأ ىلع زلا نغنبا وب لادا 1و ًارقنمةءا ارقاند نع باوضلاب

 مسالاو هنا: ثالش اترشلادعتمستوأ ىذلاولرالا ىسيع هنو ذلاوةار و 1! ىسومهمتو ا1ىذلا تاتكلا

 ليوان ىف لوقلا ُُض مهالارتاس هيات5 فرعت كالذي دوادر وبزب رعلالوةتامعاودوادوأام هيفورعملا

 كل دب ىنعد (اهيلكت ىب .وم هللا علك و ُك..اعموص دقن الس ر ولبق نمك ل ءمهانصصةدق السر د) هلوق

 لعلف كيلعمهصصقنمل لسر وكيع مهانصصقدق لسريلاو حونىلاانمح وك كيلاانمحوأأانا هٌؤانث لح

 ىلا ىلاهياعدعت لذا كلذ بن ليق ضوغ ريغ روصنمالسر و هلوق لاباس ف هانعم كلذ ناك ذافلوقي نأ الئاق
 انامالكسلا ىعمنالبصتلا ىنعمىفا مناف ةضوفغغ+ت ناك ناو اهلءقءامسالا تناكو هلة ءاعمالا تضف

 اهعاطقن ال رارعالاىفاهلبق ءامسالا ىبعم ىلع لس .رلا فطعقه دعب ن م يمد اواحونانلس را ال اوسر كلانلسرأ

 رعاشل الافأك يس كامب اعلان وداهتع

 ١ سد ىتح كلذمض رم جا اركيلاواعما ءوبطم ضييلاوأ * ارسشنم هلزيحلاب تبول

 هؤانث لج لاقاكل بق ن مكيلعالسرانصصقو ىنعع لعغلاب واولا قاعتل لسرلا بصت نوكي نأ ل ة<دقو
 مهام دقت لسروى ا ةءارقفكلذ نارك ذدةواعلأ اباذع مهل دع نيملاظا اوهتيسرىفءاشن نم لسد
 امأ و كيلعم هائدصق هل ]ودق ةرك ذلادت اعبي كلَذك هرفاذ | كلذ عف رف تاياعمهضصقن ل لس 2 ولبق نم كيلع

 نا نم مع .دقوارا طخ ىس .ومهمالكت هللابطاخو هؤامث لح كلذ. ى . وعل هنافامءاك :ىع .ومدللا ءاكو 4 ود

 دقو ةهفاشملاعف اه. كلل ارهدومال البني قسوم ومبأ يجول اثلاق ع احن يصاتت لاق دمج

 دمع نب رك لأ نع ىزهزلا نع سن ول ورمعم نع كرابمب | نعةماسإ اونأ انث لاقعسيكو ونبا اشك

 ماكامل هؤانث لخهللان الوعي ام ادع تءمسلاق ىمعثم ربان .زح ىنربحتأ لاق ماشه نب ترا ن نجرلا

 0 1 هناساب ملك ىتحوهفأالب رابلوق اوه لعل ( ىس وم مالك ىعنومالاك ل_ءقاهلك ةزسلالاب هملك ى ىسوم

 نأ لاق عيكونبالافايسشن 5: لههحو ىلع ىا الك تعمسوللاف كممالك اذكهر درا.لاقفةنسلالا

 لل ك.ءالكح ءثدئثك قاد لهب رابلاتئعومناثر دخلا اذهىفىاغصلا ركتولأ وب داز وةماسا

 نب رمتنعةماساوب انث لاق عبكون ماسح قعاوصلا نمسانلا ممتامدشأ الكب اهش قل برق أوال
 قادامُ رمالك تبشامئ. .وم لكس لود ىل ”رقلا عك نب دن تءمس لاق ”ر عنب مليا دبع نب هرج

 سأول ىنريخأ لاق بهو نب هللادبع اذث لاق ىلعالا دبع نب سن ذو ٠ مرح نكاساادعرلا ىمؤملاعف
 يومن اه اننلاف ىمعث1ناراس نب زحنع :ريخ أ هنا نجرلا دبعنم ركبولأ نريخ أ لاق باه نبا نع

 لاّهف هنود لثع ةذسلالاوخ 1[هناسابهملك ىتحاذ_هدقفأامررابهللاو لوك قطف هناسل لءةاهلك ة:سلالاب

 م امدش اىداكباهش قلخ برق ردا واللا كمال همن نقلا لعبا الل كمدطئازهر درأب ب 122

 نعناملس نعى رم لاق س وأى أنبا 5 0 ا ساو ولأ دع قعاوصلاى مسالا

 ىمعثم ارباح نب زهري أ هنا ماش نبت راسا نب نجحرلا دبعنب رك ى أن عباهشثمان ءق يشع ىلأ نب دمت

 هقف امها اوبن رك لو وهب ىس .ومقشاعذهياسل لس اهلك ةنسلالاب ىد .وم هللا ملك اللوقترابحالا عم هنا

 يدع نم وال ةنك مالى اذكه برى ىءوملاقف هتوص لثع هناسإب ةنساالاوخ آهملك ٍحاذه
 نم نم عرس اند ًاىالكب اهش قاد برق ردا ًاواللاةفكمالكح هيشدئأ كتان لاق أ. .ث نكت

 نب ركب أنع ىرهزلا ع نع ى< نءعريسهر ان لاقورع انث لاتم-رلادبعزبا ادع قعاودلا
 قؤط هناسل لبق: الاب ىسومهل ماكاسل لو يب 7 ه1 حمس هناراجينب زح نع ماسه نب رحلا نب نجرلا دبع

 ك0

 ىدوم:

 اج



 ٌكَمالك اذهر رىأىم وملاعذ هناسل لثعةنسلالاخ 1 هللادهلك ىحاذهةفأالىفاب رىأل ود ىسومع

 اهش قا برق والاف كمالكه بشد مكان نم لهف براملاق اسست نكست ل ىالكب كاتماك ولهنلا لاق

 نوكالثل نب رذنتموزب رشمالسر) هلوقلنوأت ىف لوقلا ُّق قءاودلانم مم«يأم دسشأ يداك

 ىلا انمحوأ 5 كيلاانسوأ انا كلذي هؤانث لج ىنعت (اههكحازي زعدهللاناكو لسرلا دعب ةد<هّنلا ىلع سانلل

 رك ذنذلا ءا.دنالاءامس أ نم مطقل ا ىلع لسرلا هب بصتقال سر لسسرلا نمرك ذي نموه دعب نمْنيسنْلاو سوف
 قدصوى أ عتاو ىنعاطأ ن«ىلاوثبت رشي مىدابعو قل ملال سروهتلسر لقب نب رشم مهءامسأ
 لو: لسرلا دعب ةح نيا ىلع سانللن وكم المل ىلإ ربذكو ىرمأ ف لاو فاصع نم ىلا عن رذنمو ىلسر

 ناب ىلدس نعل ضوأ ىودنمدادنالادبعو ف رفكنمتالثل نب رذنمونم رشد ىدامعىلا ىلسر تاسرأ
 لطبم لك ة ح عطقف ىزختو لذن نأ لبق نمُكل:اب 1 عبفنفالو رانملاتانسرأ الول هبانغءتدرأ نا لوي

 ةغاهتوكتل مهلا كل ذيهنماراؤ ءاهرذسعةعطاقلا سا ىفاعم عمه هسأ فاو هدمحوت ىفدلأ
 د# انثثمص كلذلاتنمركذ لي وأتلال هأ لاق كلذ ىانلقىذلاوعن وهقلت عج ىلعووبملع ةغلابلا

 لسرلاد هبة نبا ىلع شائلل نوكبالثل ىدسلا نع طابسأ انث لاقل ضفملانيدج-أ انث لاه: نيسحلا نا
 ىلعه قل نم معدن ا نمت هماقتناىفةزعاذهتنا لزب مو لوقن |مهكحاز زءهللاناكوالرانلا تلسرأام اولوةمف

 لدوان ىفلوقلا 0 هريدأم م مق» ريبدتقفاعكحتلدأو مل برب هيلع تدع ةتريشت رعب هانا هتيصعمو هي ,رقك

 لج كلذ. ىنعي (اديهجثهللاب كو نودهش. ةكسئالملاو هلعب هلزنأ كيلا لزت اعدبش هللا نككل) هلوق
 ثالاولافوءا_ىسلا نما, انكحص مهما ءلزنت نأ كولأسنيذلادوملادمت ا.كيسلاانحوأ ىذلاب رغكن ا هؤانث
 هياتكنم هلزتأ املا هلي زغتد ده شب هللا نك-لاولافاك سهالااماوب ذكدةذ لوب ذكسذ ين مرمش ىلع هلا لزن أ ام
 الف هتكتالمكلذي كل دهنشد وهدابعنمههضصوةلخ نمهنريش كنار هنمله.كنملا كلذ لزنأ هبحوو

 كقدص ىلءادهاش هللا, كنءسحو ل وعن ادهش هليأب كلاغكو كلغلاخ نم فالح و كلن ناك نماسد نكت كنزع

 ةب الاهذهن ا لمقدقو كيذكن ميكس لررمض» كب ر قدصلا, كل دهشاذا هناق هقل نم هاوسامنود

 هتوبن غم نولعي مم مهر و هعابت ىلا لتسوء.لع هال ص ىنلا مهاعددوهلانم موقف تلزأ
 نيد_# نع سوت انث لاق ركولأ انثمع كلذب رياركذ «تفرغماوركتأو هتويناودعف
 لاق سايعنءانعةمركعو ا ريمحنيددعسس ىنث لاقتباث نبدي زىلومدجتىلأ نيد ىنث لاق قدسا
 هللا لوسرىفانولعتل كذا لعأ هاو ىفا مهل لا ةفدوهينمة عاج لسو هرلعهللا ىلس مهنئا لوسر ىلءلحيد
 اديهشهّنلان كو توده-د ةكتالملاوهلعب هلزن كلا لزن , اع دهعشي هللا نيكل هنبا لزتاف كلذ ملعتاماولاعف

 نديعسو هم ءنءعدجمى نأ نيدجت ىنث لاققصسانسا ىنث لافتلس انث لاق دهنا نص
 ان مع هوخرك ذئدوهملا نمةباصع مل_سوءيلعهنلا ىلصدهننا لوسر ىلع ثلحدلاق سابعنب | نءريبح

 :كتئالملاو هلعب هلزنأكملالزن ا_عدهشي هنا نكنلةداتقنعدعس انث لاهدي : انث' لافذاعم نب رمش

 نعاودضواور فكن يذلا نا) هلوقل. وان فلولا و ةمهتمربغتاودوهشادسج م هتلاب كو تودجشي
 لهأ نماممهلءدعب كتوبن د مااودحصنيذلات ا هواذث لج كلذ ىعبب (اديعبالالضاولضدق هللا ليد
 نعاودو هناتكك.ءلاىجوأ هؤانث لج هنا نوك, نأ اوركنأو عهتصق ك يلع تصصتةانيذلا با ةكللا
 نيذلا ساذلل مهل.ةهنعم_هدصناك ومال_.سالاوهو قل ىلا ههنا كشعب ىذلا نيدلا نع ىبسغي هللا ل دس

 نوكتال ةوينلا نامهملاده عمم ام به ءاعداوانب انك ىفدمت ةغصدخت ام لرسشلا لهأ نمدحت نع منول سب
 هنلالؤسر عابتا نعام رمانلانوطيش اوناك ىتلار ومالا نمشالذمبش ًاامودوادةد رذنمو نورهداوفالا

 ق:راطلادصق نعاو راجدقاد.ءبالالضاواضدق هلق وهلا دذع نم هيءاحاع وهي قد فصتتلاو لسوهيلع هن | ىلص

 ىذلاهنلانن دمه اظحتا مع مهلالضوت علا نعمه وحي هؤانث لج نعدامناوةسجنا نعءاولز وا ديدشاروح

 هم لمك نم هللا نمثعبا_عدصو مسوهيلعهنبالصد#تة لاسر دعت نملوقي هل سره, ث عب اوهدابعل هاضنرا

 تب رخو لتقلا ساهم ماظعلف (19) حاو رالا اع ن مام رقتكرمشمتب ولع ةسدق ثناك ه سفن نا نيد ولم لارثاس ند وقمع :
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 ةلن كاملا تلاقوثدبلا

 ىلا ل صوبادلاو لتقعلا

 ساسحالاب ََت ىوهاللا

 تلاهو ةرسانملابالر وعشلاو

 تلصلاو لتقلاةْنب وةعبلا

 نس راطظهوج نع داوتم

 لك اذلا دنع هضمقت ف ارط

 نطل | هسءلعق لطي لست و

 هيمسهلامهلو5 ف مذاذهلو

 امأو نظل عابناالا لعن م

 لعهنال ئثفن الا عاملا

 معلا نالوحارلا فرطلاب

 هناوانمش هولتقامو لاق

 ىألتغلانيقي مدعل مك
 نية .ةمىّانقي التف

 قباظم مزاح دقعنيةدلاو

 نبقي لف ويؤ لدا تبان
 انش ناىلغ لئلا مدسع

 ىأهولتقامو هوقلديكان
 ازهواقسص هلفءافتنا قدح

 هيلاهتناهعفر لن هلوقل كوأ
 تانك مهلوق نموه لبثو
 هسبق خلابتاذااملعئا

 هنالمبماكن وك قيملع

 انلك انغئالوأ علا مهنعىفأ

 هنبا ناك و هل وعن ةسسمت 5

 مفر نا ىلءاهكحاز رع

 ةمسنلاب هام سلا ىلا سمع

 الامدثاوغلاو مك نسم ْ

 ناولاه 9 وطه الااهصدت

 الا لوقف هناومل بقه

 ةعقاو :.هقةلخ هب ننمؤمل
 .قادئاع هيف ريشلا اومولعم ماّةمهلالاانمامو هلوغك هب ننمؤرل الادسح أ ناتكسلا لهأ نهامورب دقلاة يفانلا ىهناو فوذحت فوصومل ةغص



 (20) نب روش نعدح ىلا ءئوسفو سك
 دوهزا نمريالاب قوأ

 الفهعنعبسداهىراصتلاو

 ناتلةذكلذ +:مءمسأ
 توملاهرمذ> اذا ىدوهلا

 هريد ةكت الملا تدرض

 هللا اور_ءاباولاو هب>وو

 تيذكفاس ىسع لان

 ىندبع هناتنمآ لوةيفهب
 كلان ىنارصنال لوقتو

 وأهلا هنات :رفاسن ىعمع

 دسبع هنا هن نمو ف هللا نيب
 هععنب الث دح هلوسر وهللا

 انكم ناكو لاق هن عا
 ىلاراظنفاسلاحىوئساف
 ىبندح تلوتلق نغلاقو

 ةسيغنحلا نبا ىلعنب رع

 ضرالا تححن. ذءاف
 امتدح اد ةللاق مث هممض#»

 !مةدعاة نموا فاس تسخن
 هرم هنأ سامع نءانعو

 نافةم هركع هل لاقف كلذك

 «ةنءبرضف لحجر هانأ
 ىتح هن جاراللاق
 ناولاقهستغئاهم كلر

 قرتحاوأ ثمد قوفن مخ
 ماكتب لاق عبس هلك أوأ

 عال م الو ء اوهلا ىف اهم

 ةدئاؤوهن نمؤن ىتسدحور
 مالا او دنع ولارامالاازه

 ةلجاعمىلعثعبلاو توا
 عافتنالا تاو ف هيزاعالا
 ناعالانمدي نكي ملاذا هنال

 لاح هياوئمؤت نتالابف هب

 هيأد تعم عقل ف ءلكستلا

 ىف نا اريعضلا لءقولوأ

 دارملاف ىسعل هتومفوه

 نونوكي نيذلا باتكلا ل هاب
 هنأ ىو رهلوزت نامز ىف

 مالسالاة ل مىهو ةدحاو هلل نوكست ىتح هين هؤيرالا باكل لهأ نمدح أ قبب الف نامزلارخ 1 ىهايجسلا نملزغي

 || هت رخآ كناكذ امهمفرعذد ىسبنلاو مالا نالنيمالك ىلع مذرب نكلو ىلاريخ ىسوتن ان لوقت الرخا ف

 ١ درا مل لان ها الا فيلل 1 للا 1 07 2 للا 070

 لا

 هلوةلب وان ىفلوقلا , :

 كلذ ناكوادب ويف نيد مثهج قد راطالااةب رط ميدهملالو مهلر غيل هللا نكي لاوملطواورغك ن يذلا ثأر
 كلذدو عع هللاباورغكو مل سوءيلءهّنلا ىلصد.خاهلا د را ود نذل نا واذ ىلل>كلذ ىنعي (اريس هنا ىلع

 هيلعتلا صدمت هلوسرىلءابغب و برعللادسحو هّيادابع مهملظت مهتم لءىلعرةكسل ا ىلع مهماةعاوملظفو
 اهبمهصضغي هنكلو اهياعمهتب وقع هكرتب مم وفذ نعوفعيلهللا نكي مل ىتعن مهلرغغيل هللا نك لس
 اوملطواورتكن يذلا ءالؤهىدهبل هرك ذىلاعتهننا نكي ملولوةياقي رط ممدهيلالواهياعوهابا هب وقع
 ةسنحلاىلا هايا مهمو زاب نولصد وهنبابا اوناهمنولام» ىتلا ىرطلا نمد رطل مهقةف ف م تفصانغصو نيذلا

 مااك-لا ىنعمامناو نيدلا نعود رطلارك ذب ىنك اغاو منهج قن رطاوك ل س ىت كلذ نءمهاذخ هنكلو
 ه|-روهتلاباورغكي ىتح ىنع رغكلاوهو هج قد رط ىلا هنعمهلذ خمدكلو مالا مهعفو.ل هللا نكمل

 نيذلاءالؤهد ل ناكولوةب اريس هللا ىلع ثا ذ ناكوادب أ اهيف نيج #ملو ةب أدب هيف نب دلاخ ته اوأ ديف
 الوهمهعنع دحأ هلالومذم عانتمالا هيكل ذ دار نمر دّميال هنالاري#س هنلا ىلع موج ىف مهتغص 3 تدِصَو

 ىلوقلا © هرمأ ص الاوءةا-قللنانالاريس هنلاىلعدللذناكو كلذ نمهب هلءفدارأام هيلع بعصتسر
 فامهتنافاو رغكس ناووكملا ريسخلا نم افك رنمقلابلوسرلاءاجدقسانلا اهيأاب) هلوق لب وان

 فانصرثاسون رعلا كرمشم سانا ااهيأ اهؤانث لح هلوعب ىنعب (|نوكح ولع هللا ناك وضرالاو ناوئسلا

 هاضتراىذا مالسالاب لوبن مب رنم قاب كءاجدق لسو هيلعهللا ىلصا د ىنعي لوسرلا ؟ءاجدقرغكسلا
 دسنءنم هيءاماعاوقدصوهوقدضفلوةب ملاريخاونم افوكب ردنعنم ىنعي كب رنملوةبانيد هدابعل
 او نكتوهتلاسراود عج ناولوةب اورغكت ناودب رغكلا نمل اري كل ذب ناعالا تاق ندا نمو 3

 نود علعدئاع كلذ هوركما_اوكري_غرضب نل يوكن ذكستو كلذ ك دو ناف كب ردذعنم هك ءاجامع وهب
 وأاك-امضرالاو تاو ملا ىفام هنئكا كلذو ل_سوهيلعهتنا ىلصادم هلوسرهكملا ثعب ىذالاب ,ىقأ ىذأاهنلا
 ناكو ايش هلاطل بو هك لم نمهيقهوةيصعاهفهاياك-ئايصعوههأ نم هنرغك عكر غك صقنبال اًهلخ
 هتيصعموهنع5 |هءاعفو هيك أسف ءتعاط نم هيلا نو رئاص متن اعاسولعهتنا ناكو لو قي اهكحاهلعدتيا
 اع اراديهخيف و هيك سا نع كك أباه سس ىفاسعكح ىنعي كحك امن وكس أ نم كل :1 هم معىلع و كلذىف

 بص هل+ أ نمىذلا ىندملا فةيب رعا|لهأ فات اوهقل نمكريغىفووكرف هريبدن نم كل ذريغ فو هذعك هن
 مالكدلا نم هلبقامنال مالكلا نم هل مقامي ورحل ىلعاريت ب صن ةفوكسلا ى ون ضعبلاقفوكلا اريخ هلوق
 ىلع هما دعب مالك هيلصتا ماما ناكربحت لك فكلذ ل عفت برعلا تعم« دقلاقواونم افهلوق كلذو متدق
 ناك اذاامافلاق كلاب هنا ق:اوكلاريحخ كا ذتلعفولو كلا ريس نموةتللوقتف هليقاع ربح لاصت او

 ءاح مسهنمرخآ لاقو 4 اريخاو ريس” ناو كلر هنا قت ناكل وقكعفرلابالان 5 الفاصقات مالكا

 ليةاع مالكلالصتاردصموهىذااوهتطةسالف عك-اريخ :وهاونم اقمالكسلا لص نالريخىف بصخلا
 مقنالو كلريسخ ماشا افق لعفلانمرامدالانالةفرعملاب هلاصت الب صتنافو رك: ريخوةقرعم لبق ىذلاو

 ريخلا لبق ملصت مالا نعي انكلا ىرن كن اىرتالأ لاقولوالا, لصتاتطقسالف كلربخ ماعلا كرتف

 سامقب اكل ذنال نك رامعذ | ىلعهمسعن سللاقو لري ءاقتالا ىأ الريخضو ههنا قتا لحرأل لوقتف
 ملص, الو تاك نمد" تناوانسعهتلاق ثا لوقت تاز وحالو خس نكست هللا قنا لوقت كنا ىرتالأ اذه لطبس
 لوقتفةسداخ لعفأ ىفالا كاذزيالهنالوةلا اذهل ئاق معز واناخأ ن كندي رت تناواناخأ انرص لوقت نا
 لعف آن الل عفأ عم ليقاساهنامعزو كلاحالصلوقنالوكا لضف ا و كلاريا ذهل عفن الو كل اريد اه لعفا
 ريوها.عمهرأ اونمآ مهل لاق نيد هنالاريدخ بصن ةرصملا ىو ضعب لاقو كل ذ نمحلص أ اذه نا ىلع لدي

 ن وكيالو ةصاخ ىبمملاو مالا فدوكاغااذهنلاق كلا ريخاوهتنا كل ذكو هكا اريخاول عا لاق هن اكف مها

 اد_ئالالد ها هين ع اىذإا هللا يدوهى ذِإا نس دلانع بهذذ لضدةذ

 نم

 1 ىفالاقو ةءثألا نهى عي اهنمئش ىسفن ىف ملاختالا هن رقام ةياجاجل |ىللا شوح

 - تت يي يس
 ا



 نامصلا بعلي و منعا | عم باثذلا 51 ١ رقبلاو لبالا عم ر وغلاود دوسالا عئرت ىن>ةنمالا عمو لاجدلا جسما نامز ىف دنا كل مو
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 رعاشلالوةب ده_ثتساورخ !ىفل داواذ نمي رخا هتاف كن اكهعثا هلت اق ني-كنالئشىلائذنم

 الهسأ ا ههنيب ىف رلاوأ ال تأ] م جرس هيدعاوف ةعبس رغأ ثرع

 ارييخوكر ثأو ىلاريدخ تيبلا 41 برعلالوةةريخلا ف اذه صص:تعمس د قولاو كل اري هندعاو لوعتأك

 هلوقب رعذ ا كلذ نم ىنتك اورهذملعفب اري بصن مهنمرخ ؟لاقو ى-هنلاو الا ىف كات رسفامىلعو دول
 ريعض ىلءاريخ ب صن مهنموخ 1 لاقو كللاحالص لاذ لعفت الل اقف لعذ ار يغىف هزاحأو ريكا ل ءذاواز.ه لخفتال

 ىولغتالباتكلال_هآاب) هرقل وات فلوقلا و ىو لك كاذك لاف وكلا اريد نكي باوح
 اواغتالىراصنا!نم ليكالا له ا, باتكللا لهأاب هلوقب هوان لح ىن<ا (قالا الانا ىلءاولوةنال ووك د

 هنأ ىسيعفف مك ايقناف قال اريؤىسعىفاواوةثالوهيقاوطرغتف 6 دفق +لااوزواعاللوقب هدد

 هللا ىلعاولوةثالوانب | لقا سم هريغوأ ىسعنوكفا داو زق: مل هللا نال قل اريغمللا ىلع كن ملوقهنلا نبا
 الغو اولعولغب وهف الغدق ندلاىف هنملاقي هدحوهىذلاهدحتز واع كح قولغاا لص و قملاالا

 نثر الوت كلذ نمو ءالغواولغاماولغتاهتاذإتز واف. بابسشلا تءعرسأ اذااهم1واهمظعتةب راخلاب
 مظءاهبالغرايشلادور و« اهعثومقاقةناصجن ىوزخلا دااخ

 قدرفنيقي رفاو راصلاف عبد رلان عدس نعرفعح ىلأننا انث لاقى عما انث لاقىثملا انثمع دقو

 لولا مهم رمأ نعاوةسففهنعاو رمعق مهنم قدرفو هنعةبخرلا اوه.ذ كسلا هدف مهول غناكف ندا! ىفاولغ
 هؤانث ل> ىتعن (هنمحور ومس ىلااهاعل |همهلكو هللالوسرم< صن ىسعميسماامعا) هلوقلب وان ف

 هنكل اون رو عزب كهل اني ايباتكلا !لهأ نموهني دف4ن رولا عل ااهيأ عجيسملا امم سمي ىسمع جيسملااغا هل وه

 وهلاعفهتغدبهفص وو هتعزب هؤانث لد هزيأ هنعن م كلذ رع هكدا القاملا نماه ريغنود مم ل ىو

 ل سءذىلا لوعغم نمفرص ح وسمملا مسا لصأو قل نمءبلا هلسر أ نمىلا قلاب هللا هلَدرأهننالوسر

 م-عاكنييمد الافن -:ىبلاسايدالاو ب وف ذإا نم مممم ل..ةوبوف ذل نهءابا هريهطت:] كلُ هللادامسو

 ضعمعز دوو قبردصلا حسا هلوةلثملاق نمودهاحت لاف كا ذإوهنمرهطرف هدف نوكر ىذلا ىذالا نمئذلا

 قءاسنالاءامسأ راسب رعاك يسملا ل بةفتب رعفاكعثمةينأب 7 وأ ةمن ١ اريعةماكلا هذه لص نا سانلا

 ليعمساناكلذو ريظنب جهال كلذ ن مهبل _ثمام سلو ىدبعو ىموموقدعم او لرعمسا لثمتارقلا
 ىؤاال | سا -انماهريغو ررع' انط ا2نآزت اجريغو فص عيسأ اوتاغصالءامسا ك|ذهبش امو قكساو

 تبطودإ عهانعم لمعت ب رعلا نكست ملسرعلا مالكريسغ نم جيلا ناك لو اهمط ا نم مهغيالنأ ئشةغص

 اضيرأ هنافلاجدلا مسملاامأو هيداعا نعي اغكلا نمهسءفاع ىذماسمف كال ذرب اظن نع نامل |نمانت دقوهي

 نمنديلاح و.سمملا سو هيلعهللا ىلص سعف عب-ملا ىنعف ليعفىلالوعتم نم فرسه نيعلا حوسمملاى دع

 هللا ىصهننالوسرنعىورىذلكىرسبل اوىجول !نيعل احوسمملالاجدلا ىف جدلا ىتع هو ما ةالاوساندالا

 ىنان ت | هك: ام دنيا م ١ ىل |ةلاس رلاةماكسلاب ىعيلاق مما اهاعل 01 و هل |وقامأ وكلذفل_وعياع

 هنمةماك» كرمشم هللاناعسارةكتالملاتلاقذا هلوق ىفهؤانث ل>هتئارك ذىتلااهلهنلا نمةراشب هجم سم

 ديعابربخأ لاق ىح نب نسا هب اثامهام كلذىفةداتق لاقدقوهد_دعنم ةراشب وهذم هلاسرب ىنعي

 نيغلتخلا فال ا اذ.بدقو ناكف نك هلوةوهلاف م ىلا هال هتملكوةداتق نعرمعمانرمخأ لاق فازرلا

 قهنداعانعىغأ 5 ىتسام سفال وعلا نم حدصلا نعناببلا عم لبق ىضماسمعف ل ذى مالسالا لهأ نم
 كتريخأ ىنععهنسحة ماك كيلاتيقلا لاّقباك اهريشأو اهباهلعأ ىنعب مص ىلا اها هلآ هلودو عضوملا اذه
 هنمحو رو هلوذ ىعممهذعب لاّهذ هلي وأن ىفاوغلتا لعلا لهأ ناوهنمحو رد هلوقام ا وام ك.ةملكو مم

 ْن محو رهناىلا ب سنف كن. هايا هبا ماب حسم عردىف مالسسا اهيلعلا ريحت نعد دح هنالهنمةعقنو

 لوقب مهلوق نمثل ذىلءاوده:ةساوحورلا نمي رخت ب راهمالاحور هنا ىمسا اولا ناك ه ساب هنالهنا
 اهتعئرانةغص ىف ةمرلا ىذا

 ضرالا ف ثياب وتابحلاب

 ىلسيوفوتي مةنسنيعبرأ
 هنونفدي ونواسملاهس
 ىجش نيماك-ملاض عب لاق
 عاغترادنع اذه نوكي نأ
 ثدح وأ فيلاكتلا

 ءاقب عم لزنولذا فرعي ل
 فرعت هحوىلع فياكتلا
 توك نأ اماف ىسع هلا

 هللا بصدم دعب ىنالواينت

 لزعو ىنريغ وأ لسوميلع
 هناب بيج وزوالءايدنالا
 د ثعبمي لابن ناك
 دعو م توعيلعمللا ىلص

 الذ هتودنةدم تبننا كلذ
 ريصي نأ دعب الف هلزع مزل»

 ىلص دمحلاعبت هلو زندعب
 فاشكلا لاق لسوءيلعللا

 قيبالهنادارب نأز وجو
 باتكلالهأ عج نمدحأ

 هللانا ىل_ءهبنئمؤيلالا

 ىمهرودق فمهسح ىلاعت
 هلوزن مهلعي ونامزلا كلذ

 هن نوْئمْوب و 4لزنأ امو

 0” ءوعفسلا ني
 عجو هيفريمضلا ليتو
 دمت ىلالبقو ىلاءتهتناىلا

 بدأ م بسوميلع هللا يلم
 اديهش مهيلعن روك ةمايقلا

 مسهئيدوهبلا ىلع دهشي
 مهنابك :راصذلا ىلع وءوبدك

 لك ثالذكودهنبانءا هوعد

  هلوق هتمأ ىلعدهاشىن

 ميلظعتلل نيوسنتلا لظبف

 تنانير فابن ع
 ملظلا ناعوف بونذلااوداه

 ماظبف ةلوغوهو قاد ا ىلع
 قحانيد نع ضارعإلاو

 ماك 5 7 2 0 2

 لطابلاب سائلا لاومآ لك اوونع يسهل ادعباب رلاذخأ لسقلااذهنمواريثك ادصوأ اريثك, اسانى ا اريثك هلبا لبس نعمسهدصب و هلوفوهو



0 00 

 جبيل مءاطلا شعب ميرتفابندلاقاماةرح الاوابندلا فمع دي دشنلة+جولاىه .(مم) ١ برنألاةذهفضي رغلالع ىرلابعأ
 ماعنالاةر وسيف ءىبحاك

 اريالواعارذ لمك: لاسلطت « ةلغط ىهو ات. نكس تدئالف
 اردفقة نيف اهل هسوأو كحورب د اه.حاو كِبلا اهعفرا كل تاقو 0 5 5 ءو 8 00 ا : انم اوداه نيزإا 2

 | اريساهل كي دب لعجا اوامدأ ااهياع # نعئسا او تدوس ل ساب نماهل ارهاطو او ةي'الارغط ىدلك
 اركشاهقلا1انث رح ف ريل اس د هناكجاب رجلزملا كل رحاسإذ 0016 و وح 0 5 : اندتعأو هلوةنةرخ ”الاىف
 ءانداب أنامل | نأك هنأ هذمح و رو هوب عي مهضعبلاقو كضتس ا ورحأ ىأ كو رباه. هلوقب ىتعااولاوو 0 : 0 3

 هل ]وق ىب_غملاقوهنب قلل هأياهلياءامدحا ىععمتمةامدسوهستمح ورروهل اوقىعماشا وا اولاق نك ه وه هلمثيا و ِ ٍِب ب 4 8
 7 او : <.1عءفطعام دموذةناعف

 هنمةجر وعضوملا|زهىفهانعمولاق هزم حو ربمهدباو رخآعضومىفهؤانث لج لافاك هنمةجر وهنمحو رو
 كلذ عم نورخ [لاقوداشرلا ليبسىلا ىها ده هنالءةدصو هب نماوهعبت نم ىلعهنمةجر ىسبعهللا لعفلاق فود < هنالوالا نيلوق

 5 كنا يا 1 2 ما52و نسعددداا 0 اعلا ذكو الييلاديلع عرعو ىلا عت هنيااهريصذ اه ينشق تاددذ ص ىلا جاسر اهر صقاهةلح هللا ورو دم 2 2 و - - .٠ . عامه ها اذاكي , هك دع |
 ريس لاقدعم نيهتاديعز:نجرلادبع انث لاققصسا انث لاقىنألا "مدح كلذلانمرك ذ

 مهر وهط نم مالا ىب نمكن ردد ذاو هل وو فر عححن ىأ نعةلاعلا ىلا نع عسب رلانغ رووا 1 هي مهن
 دخ ىنلاحاو رالا تالت نمىبسعحو رتاكف مهقطنتسا مموهر وص مئاحاو رأ مهلعف.مهذحالاق مخ رذ مموج هعلعبمو ملطبف اود
 تافوطعملا قساعتم اذكو

 قاعتم نا ىلاثلا ةديسعب

 ماهف هلوةوا.خ هرج زجل

 هيلع ىنبعءج و روهاهطاخ ىذلاوتامفاهيفىف لختدفمصيىلاحورلا كلذ لسراف فاثملاو دهعلا اهيلع
 ميلا هالأ هتملكو مالكسلا ىنعمواولاف مالتسلا هيلعلب ربجانهاهح ورلا ىتعمنورخ 1لاقو مالسلا
 ءاقلا ىب_عهتلارك ذنمهلوقىفام ىلعهيفوطعمح و رلافاولاههننانمحوراهلااضنأ اهاقلاوهنمحورو
 نمديعي ريغبسهذمو هجولاوقالاهذ_هلكلو ماللا هلع لب رجح نم م هللا نمناك مصىلاةماكلا

 هل راوةدصو هلدلوإل هناوهتس وب رومّللاةناد>وب باّتكلا لهآاباوق دصف هلسروهتلابا 390 اههزانث لح معا قلعتمللا فد سناب هلوقبىنعي (مكلاريخاو متنا ةثالثاولوقئالو هلسر ومقاباونم اف) هلوقلي وان ىفلوقلا قه باودلا لوالا جار :رمراح.رلا هل

 هلداوالو هلة م>اصالو هل كد رشالدح او هللا نبا هي كرين أ اسمفوهّندا دنع نمهي م ٌؤاجاهف ّ بعت ءلك مهولا تعديل
 ةثالثاواوةتالو

 3 . 2 : 5 60 تايبطلا ميردع نالو,

 مهاولوةثالو مالاكلا نسعمو ,هوهورهاظلا هيلع لد فوذ عع ةثالثلا تعفر ودن الثابأب رالااولوةن الو ىبعب

 مهعيارةث الث نولوةمس هنيالوق هنموةدا ام 1ىفكلذ لعفت سزعلاوتد محلوق! انالثال ذزاحاغاوتنالث

 تايانجلا كلتب اهقيلعت لج مها لاف مت ميسالا كلذل عفا رم سارا هك اهيقفدعم عفا اوالل وعلا لع ع وُ نءدر واملك تا ذكو مهلك
 روزلانمنولوةتاسعتثالث ثلاثهننانولئاعل اهب ًاوهتن اهننا ىف هولا ىذلا مظعلا مهلوق ىف مهلا دعوتم هوان هل اوت لج 1 السلا
 كلذ لق ىلع هكا لجاعلاباةعلا نمهننادن ءوكسلابا هلق نموكسل ريش ثا ذ نعءاهتنالا نافدهلاي لرسشلاو امم رح ىلعاف وطعم اندتعأ و

 هلوتلي وان فلوقلا مداعم ىف لست الاوم.لا ةبانالاب مست سمأ ىذلا قيل اىلا اورينت الوميلع متمق أنا
 لج الذب عب: (اليكوهللاب كو ضرالا انو تاو ملا ىفامهلدلو نكي نأ هناحسدحاو هلاهتنااسما)

 اما لاكش الا .اذه لاز
 تان آلا ىفرغكسلا راركست

 | هل ناكّنمكلذكو هلاب سملفداو هناك ن منالنولوتناك ةثالثتلاثهتلانولئاقلا اهيأدحاوهلاهنااسغا هانت || تل د تا
 الو هلداوالدومعمدحاودهلا ةدابعااو ةهولالا هلئذلا هللا ٌنكلو ادويعماهلاب روكي نأزت اجريغقةبحباص هيايو عب

 هناعس لاف هنو رغكلاهؤادعأ هقلافا عاهعقو واه مافعو هسغن هوانث لدهزرب 3 كب رشالوتيحاصالوبللاو 0 0

 نا هدايعهؤانث لحرعمأ مةبحاص و الو هل ن وكب نأ نع هزخ" ووافعتوزعو لجو ننال علوش دلو هنوكين ١ 0 يجب

 ةجبالهأ مسهناو مهقلانو مهقزار ناو ةاشود كل مومديبعضرالا ف نموتاوملا ف نموعمأو ىسيع | 0 مل 2
 هلاقفاكولمتادبع هناك الوميلاةجااذنكرملاولقاكهنباعيسلاناىدانمىلعلل نسامح اميلاةقافو | ل 15 ل

 مهترربوه والو اكاما هاك ءايشالا نمص ,رالا ىفامو تاوعسلا ىف امدلل تعي ضرالاىاموّتاومل اقام نيت سيمت لم

 ضعب فن وكي نأ نمب راريغتاوعسل ىو ضرالا فوهومقانبا عيسأ |نوكيف يكف مهربدي ومو غن و
 ,نمافزار وارب دمواسعق هبا ض رالاىفاوتاوعسلا فامسسحو لوةاليكو هللاب ىفكد هلرقدنك انالاهذهأ | < يع

 (تويرقلا كال الوهتادبعنوكين أبل فكنت نا هوقو انا فلوغلا هريخيلا دعمت ا | ىلا عحج
 نوكي تأ نم ىنعد هللادبع نوكي نأ جسملا دس ناو ف ناي نل حيسملا فك دس نل هلوقبهؤ اذ: ل- ىبعت : : 3

 يس رق: لج 102 ركل 0 1 17 نا“ نيب موعمصف لبق هناك هيلع

 وأ ضعب ىلع مهرغك ضعب

: 
01100000 
! 0 ١ / 



 نيمْولاةِْ رطفضصومتاذكواذكو (60) مهرغك نيب مهعجو مهرغكباهملعهللا عبط لب وأ مهانبقاعىسعلتشب مهراكتفاو م.م
311897774:7712511:18577177:77:22: 11517717371727 ف يجبر ب جا صوور جربت هوا تكن نهد تاك
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 1 مج وج روب تهعب» 2 وبا هر. د٠ اهحدا دافتكحت تل اق .' 21091915

 توك نأ عيبسملا فكتتسا نل ةداتق نعدعس انث لاقدب زب انث لاقذاغمزب رشب انئدطاك هتلادع

 نوبر ملا كنت الملاالو هل اوةامآو ةكنالملاالوهللادمعتوكي نأ حجسملا مهن نل نول رملاةكئالااالو هللادبع

 عفر وهلاممم رت نيا درو رقااهإ-ركلذب هلناعذالاوةدويعلاب هتنرارقالا نماضنأ فكنتس ن او ىئعب هناف
 دس ب ' رغعح هي ٠ ممرصام كلذفلوت وعد ناك هنا لاعذلا ٠ نعكورو هقاخ نموه ريسغ ىلع مهأر ران

 0 .ناشثلاء|مسلا ىلا مهم - 5 لاق نوب رقملاام لاصذلل تاق لاق ملجالا| ع نعديبعئبىلعت ان لاقىرو زيلا

 هؤانث لح ىنعي (اعيجميلا مه هرم تح شرم قرا سا وهن دامعع نعفكنتسا نمو) هلوق ل وان ىفلوقلا 0

 كلذ نعربكس دمهاك ىاخلان مةعاطلاب ؛ هلع وضالاو لاذتلا نم فنا وهن رهدابع نعمظعتس ن هو هلو

 هول وانىفل اوعلا ٍّق هدنع مهدع :وأ وهعمجت نع. ثيل ول » مهةعبب سف لوك أوعب ؛ اعيجمملا مه ريدم تذ

 او ريكست سا اواوةكنتسا نيذلاامأ اووإ_ذفنممهدب زيومهروج امه ةوشتاحلاصلا اول عو او :م1نيذاااماف)

 نو رقخلا قون مما |ماف كلل ذي هانت لح ىنعي (اريصن الوابل وهنا نودنممهل نود<الواعلأ اب اذعمهمزعبف

 اودرب نأ كلذو لاععالا. نءمتاملاصا!نولماعلاوةددو هعلاب هلدوال د: ماةعاطلاب 4نوعضاخلاهلناةيناد-وب

 بانتحاو هيه املعف نم مم ردنع نم هله رهيوهأت اعتاحلاصلااولعو إس .ربو هياونم ادق مهم رىلع

 ىبعب هْلْضَف نم وهدي زب وامان ا.ذاوةحلاصلامهلاسعأ ءازح هنو قل وعن مهر وجأ مهنف :و.ذ هيانتجاب مد صام

 ملامة داب زلاولسضغلا نماهاعباوثلاوةاصلامهلاسعأ ىلعءازجلان «مهدعوام ىلع مهدي زيوهؤانث لج

 نماهلا هه ر شع ة لح اولاةذل | ناتو ا هدام وم ءاعح نمدعومّتنانا كلذوهاهتنم مهل دع ملوهغابم مهذرعت

 الضفت كلذ ىلع ةداب زلاوهغلبم دود لا ناعالا لهأ نم محلاصلا ه]عىلع ل ماعلك رح وهدا ذنءازطاوباوثلا

 نم مه دقني الذ مهمذول نأ نينمؤملاءدامعدعو ىذلانا اربغهدامع ىلع هلضف ع ن كلذ لكتاك ناو وهيل هلا نم

 ءاش نمد , زيفاهغلبمدود ريغ كلذ ىلعةداب زلاورشعلا نم«غاممدحاموهوةحل اصلا مهلاعأ ىلعباو لا

 نورخ لاق وفعضت ثا معبس ىلعةدأب ءزلامهضعب لاق دق وهما ء بق 0 ردقل ردالءاش امردد كلذ ىلءهةلدن نم

 امأو لوقو عض ظوملا اذهىف هتداعا نعىنغأ اع لبق ىضمامف كلذ ىفنيغلتخلا فالتات درك ذدقو نيغل ىلا

 ةعاطلاب هلناعذالاوةد دوعل اب هل ار ارقالا نعاومظعت نذل اامأ او ىعب هنافاو ركحت اواو كا لا

 اهوار ادعى خانجلا ااياذعوهدعتف هلة يت ادحولاوةس وب رلامملستو هتدابعو هتهولالللذتلا نعاو ريكتتساو

 مهمذعاذااهنء نو ريك سملاو هتدايعن .نوةكنتسملادالولوةب اريصن الواملو هللا نود نم مهل نود الو

 نموهذةنتسيف مهرصني اريصنالوةنممهذقني وهباذعن مهي املومهسفنالهنناىوس هناذع نم مماالا هنا

 ىايندلا لهأ نممهريسغمهدار اذا نولعغي اوناكىذلاك هتمقن نم مهمل حأ ام هبوقب مهنع عفدب ومهم ر

 مكن رنمناه ركءاسدق سائلا ميأاي) .هلوق ليوا فلوقلا هه مهنعةعفادملاووبترصنن دباب
 عج نمسانلااهيأ اب هب رنمناهرب كءاسدق سانلا اهيأاب هلوقب هانت لج عي (انيبمار ولك هلااذازناو

 نمتاه رك ءاسدقةر وسلا هنه ىمهصصقهؤانن : ل-صقنذلا اهنكرس شمواه اراصن :داهد دوري ىلا فاخسأ

 ىل-صد# وهو سامو كايدأ ن همت روععم هيل د من ااه وظن _( ندربت ”هنيأ ٠ نمدخ ,ءاحدتل اوغبمك ر

 ةككا انادشب رعت عم ماا رابق رذعملا ف عكلا غلبأ أركرذعاجب عطقةح لعمل هلعحىذلا م وهيلعهللا

 ةعشاولاةححلا 0 ىنعبانيممار ودعمها انلزتاوولوعب اندممار ون م<لاانلزت ارتاوهنلاسر قدقكتو هنودن

 رونلاكلذومث وضم رات كاوا 6 اس نا هباهع معلا ًوهقلاباذ#هنمةاعغلا كل هفاسدلا ب داهلالمسلاو

 نةزك ذل : وأتلا لها لاق كلذ فانلةاموكنب و وم سوهيلع هنلا ىلصدمح ىلع هيا هلْز :اىذلان از ةلاوهينملا

 هبال اوةىفدها كت ع نع عين نأ نبا نءىسع 0 لافمصاعوبأ ا لاع دوم ند. انثرص كلذلاق
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 نمار ءاملدت بان لااهيأاي هلوقةداتةنعديعس انث لاقدي زب انث لاقذاعمزب رش انثص .ةلثم
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 نكل لاف م-هنمنيقحلا

 مسلم لعلا ف نوذءارلا

 مال نب هللار ع ىعت

 معلا ف تنن ني هبارضاو

 رضبةساو نسةثأو ثنو

 فراعملا ة4تاصح ىدح
 تود نٌءلاو لالدتسالاب

 داقلانالئيمختلاودملةئلا
 ناك تاذا ثيدعع ِت روكا

 هناقلوتن تاغ ةكدشت
 نونمؤملا اوةحدلا كحال

 وأ مسهنم نيمؤم ادب رب
 ن رخاهملا نم نيئمؤملا

 تو_ة«ارلاو راصنالاو
 انآ ريحت نو دمْؤل وأد تيم
 هنغق ةالصلانيوةملاو هلوق

 ندع ىور لوالالاوذأ

 الافامهنا ةثئاعو نامعع

 ءىقتسو انحف مصملا فنا

 قخئالواهتت كاي برسعلا
 ناللوةلاازه:كحاكر
 رئاوتلاب لوةنمىدصأ اذه

 «باءهقلا وس قاالوسر نع
 توب نكك فيكذ مسو
 ل ]آو فاثلا هس ن جلا

 ىلع بص هنانيب رضملا

 ةالصل !لسضف نابل دملا

 ىل-ءعفو ةاك زلا نونوملاو
 ةاك زلا لف نايبل حدملا

 كن-هوق فءاحو_هلوةك
 نوث.غماول اف نيمعطلا

 ةء الار دقت دئادشلاىف

 مكهوذالصا |نيوقملا قعأ

 نونمؤملاو ةاكزلانونؤملا
 نءعطورخ الامواوهملاب
 لؤقلااذ_هى قاساكلا

 اما حدملا ىلع تضذاانأب

 مالك لا ماد «ننوك
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 هريخو ادتءملا نيد رملاب ضارتعالار وخالهنأ ىلعلءادلا اف لسولو نونمؤب ريان اتاوملاورا“ مهرج ا لع اوآ هلوقودو ربا انههو



 ا(نرددللا او ادا

 و

 مهئمدحأاو عرش لت ل هنالءايدنالا مهمدا ارملاوكيلالزتأ امي هلوق فامىلعفطعلا ضف (عو) . نيعقلانائاسكلا رآم ماو هنو لاعا]
 ىلاعتلاقو ةالصلا م

 تاريخا لعف وهلا ام وأو

 2 او ةراس م و هوةليواتفلوقلا ف نارقلالافانيبمار ون ملاانلزن اوةذيبلاقناهرب ع رسنبانعحاح ىث لاق | يعديإاو هال سلا ماها

 ْن ,ءناح ىنث لاقنيسلا اذ: لاقمساقلا انيثط اكسنملا هلزنأ ى ذاانيممارونلاب اوكسمولوة: هلال ءانعلانا لتهاو 0 نو اعلا لصالح هنتفراطوا اة تاراورقودنااوتدس نذل نأ زان لح ا نحتنلاناو هلوقل 001 (يقتسم اطارصءبلاءهيدهي و لضفومنمةجريف مهل ديسف هياوم ستعاوهلااونم[ن يذلا امافإ أى والا .نلا
 داولا ادءاماند_:ءةلالكلاناانيب وهنداعا نع كلذ ئافدسف نغلتذملا فالت 1 3 لعتلادلا ءانلعلارباك] ام ماورعلا ىف دهاوثلاب ىذمامعف ةلالكسلا نعمان ندقوةلالك-لا ىف مهتغت نادم ا, كنولأس. كنوتغتسر هلوقبهرك ذ نوار ل لع كاعت ىنعي ( كرتامقهناهاف تحخأ هلودإو لس شله ةرمانا ةلالكلا يكتفي لةكانوتفتسي) امبلم_لا عم نيلبلا نيب هلود لب وأن ىفلوقلا ُُض هلا هلو ىف ىئااءاهلا نم عطقلا ىلعمقتسملا طارصلا بصنو مالسسالاو هدام نوعمااءازعلاو داعملاو اكن ”راىذلاهنا نمد رعد طارصصلاو هك ذومسهنب دعابت اومهراث [ءاغتقال اوهتءاط نفل نط 9 ادملالاو>اوةعنتمااو م ولسا م هدر س , ومثالوأ ىلع هبل ضقت ىذأا هلضفةباصال مهةفونو لو قياس م نيم ار د و انادي هبلام دنس وهلسرل قيدصتلاو هيناعالا لهآ قاسأام هلضف نم مه "موتر ده مل 5 ا [رقومضلاعتو هباقع نم مهمدغت ىبلا هدجرمهلاذت فوسذ ل اوقيهنمةجرف مهل د سفن آر ةلاب لأق هباوم 7 :ءاوعرختا هنلاماكج ءاذعلا ءاسفأ
 000000 ايل لل را ل نود هتف راريضتاك و تى صاانشطو ولا ةشضلاب هدغياهكرت ىلا هتتالف مسهللا ءاريك-لا قفارو لو. كرتامفدن اهلفدسال 91 هنأ م يشل اتددلاو نتمنا هلو نأ الور كس داو 0 ءاكحلاطااموءالعلا نسلاح تاه ٌورصانا ىدسسلا نع طامسأ اند لاق لضفم ندجأ ال نار انخرط ايتام مو هيلع هللىل سه هلوق لآ 0 اوله مان اور واتسب ةلواهفسل اهاق سا ةوداو د نيل كله ز ماناداؤلاو |[ 33

 ةلااكلا ف تفي هللا لق كنوتغتسي ةدادق. نعد رعس د لافديزب 3 لاوذاعم نا نص كلذلاق هنا“ هام ناعم سمأب نمرك ذة هذهاهيضىلا عتو لرابت هلا لزناهةلالك-لا نأ شمهمهلسولعهنلا سدا لوسربامصأ ثادشو مسرع انجب
 نمءاسنلاةر وسلوأ ىف هننالزنأ ىلا لا نازل تال ف لاق نع قا ئضر قب نملار ياي تاما رك ذو لو ربح ارتصاو هوذوهلا لاه ملعب لكي هللاو غاب ىحأرغق داو هل سبل كإه اًوصماناثار ا كلذفهللالز :او هنا ىناهتءاولاسف لاؤس نع ء ناومل الا ذاع
 نعم سو هيلع هللا لص ىنلا ناطخلا نب رعل اسلام ْن 'ل.عدس نع ة سم نم وربع نعى ادد هلا نع ماكحالا هناسل ىلعهللأ عرش ال0000 الس فاو مرا نراف قا بتكاق شعيب دو يشع اسرار هنا || جا اهلزن ؟لاغنالاة رواه متن ىنلاة. الاومالاوبالان هتاوخالاوةودخالا هنااا هلزت ا ءاسنا ا ةر وساهم متخ حوفرك يأدبفذيإ الكا قلاثي  الاومالا نمةوالاوةحوزلاو يو زل ىف هتنااها زنا ةيناثلاةب - الاودلاولاودل اولا ىفاهلزتٌ ضئار ا ع ًانالاة فال باكا
 هتلادبعنب رباح نعريب زلاوبأ انث لاقئاوتسدلا ماشه نعرهاربانبلعمسا انث لاقماشهو أ ماشه صخم دعب نقمجتسملاو نبلمؤم انئاص ةلالكلاف ميتشي هللا لكن وتغتسس تازئذلاق كلذهّنلا نيددق شيل لاقف ةلالكلا لاقمع مارال
 لعف كتاودالىذلا فل زنأ مما والا ونمت ؛لارأال ىنارباجا, لات ف ىلا عر مث ىنكرتو نالىموممهذرك ديو جيرخ مم نس>؟لاقرط_ثل تلق نسح؟لاق نيئاثلاب قاوحالىصو الأ هنا لو سرا, تاقو تةفاف ىسوجوف مهربة نملضفأ مهوكلل 2 3 سوءيل عقلا ىلص ىلا ىلع لحتدف كش ىذلا رهعحولا ًاعبسوأكتا اود 1و ا ركججحتلا نييسنلا ضعب
 هيلعهنبا ىلصىنلا نعربا>ن ءربب زل لأ نغذاو ةسدلا ىنعي ماشهن ءىدع أنبا 05 لاق ىنثلا نيد ممالسراوفاك مما ءاسنالا انثص ةلالكلا ف عكيتغي هللا لقكنوةغتسس فت: الاهذ_هتازنألوشب رباجناك.ذ ةلاه ني لالا نهل ءالوهدي دعت نمدوصقملا

 مهدحا اوةعفدوأر والالثم تنم لاق هنلاد_بعنب.رباجن ءردكملانب!نعةنيعن/نايغس انث لاقىنثملا ”مدط هلثملسو اك وأ اممهنمادحاونا
 ىلص هللا لوس راض وف ىلع ىبغأ |ددىبودح -وذناسشامامه و ركنولا :ولأو وهى دوعب ١ ودبل عفللا ىلصىنلاىفان اه

 :ت اكو كامذ 08 0 مأ كام فىضقأ, 0 0 رايتلقفتقفاف هل ا ْ وييلعلا

 هوك ءايننالارك ذم

 منا ىتعناروب زدواداند” 1و

 دمع نمروبزلانا متفرتعا

 درادىل_ءلز/امهنامث هنزأ

 ىل د عجب هنأ ىلعف ىازلا مضب ارق نم مالسلا هيلعدواذباكررب زلاوىرقن س> مازلاذهو ةد>اوةلج

 ا ما
11 

 ا 0 ا تا و 1 جمل 1 1 1 ب دوف دعو مص مجم وس دمت ص جت 0 وس ص ص 2 ا ص ص ص مع مص م 2 م تسع سسو

 نيسحلا انث لاقمساقلا انثدص ة+لوقب مك رماه رك ءاخ ءاجدق ىدسلان ع طابسا انث لاقلذغم

 هللا لودر ب ادح ]ضب ناك 71. .الاءزحشلا زن, اعارباح لاهردكملا نب ١لاقدر 0 0 الكلا



 0 ذامغاىلاعت هنأ ىعملاوْك. 1ع )ع هز مهصمةن السر ولمق نم يلمع دئالمر ديلا ةوردخو هذال يك 0 ١:0

 ١ 2 ا ادب رك ل اولا ماو او رهو ىفءاسنالا ضعب لاوسحأ ت1 1 سس سس ساس سس ساس سس |
 دج نا انكرص كاذلاق نم رك نأ ارهلا نمتل ازاةد ارح ىف هك , الاهذهنالوقن لسوهيلعهللا ىلص

 ليس ىلع روكسصزم لع .ةتالوقي تعمم بزاعنباوبلا نع دما نأ نعدقاونيملا انما لا مضاونمو ىع انتا لإ ريغ نو رثك الاونارقلا
 2 ماض 0 انندص ةلالكسلا فوت قيمنا لة كنونغت تش أ ارهلا نمتاز ازنةب ارح لاف اريل | نع قدما أ ن 0 دومتزبأ ملكو ليصغتلا ىبأنبانعيبأ انث لاقع_كونبا انئدص ةلالكلا ىف مكتفي هلال ةكنوتغتس نآرقلا نمتارندن

 لك ثعي هنادا اة اوللا ةيارح !لاقءارما| نعرغسلا ىنأن علوغمنب كلام انث لاق نامعنلا نب دجءأ ادع انث لاقفلح نر
 1: 3 قطط تاتش لا قدمان نوره 6 ده ةلاك- نعم هللا ل5 كنوتغتسس نارقلان متلزت

 د 11 اوةءارب ةلماك تازنةروسرخ 7 الاف ءارمل أ نع قدما ل نعليث ارس || 1 لاق ماد. نب بعدم

 3 . الفخم :ىذلا ناكملا فل ءاوتل الكلا فكتغي هللا لف كلنو تق سا ءاسنلا ةروسةعاخ تاز

 صخخو لسرلاوءاسنالا ءالوهألا .

 فرش مالسلاهلعىسوم

 فكك ءاسئالزئاس ق نعطلا تعم ربل لذ اهضعب ىضمامفهنع كل ذيةباو رلاترك ذدقوةنيدملا ىفائلْرن هللاديعنب رباح لاذ هنئم مزاد مو هععم ماك لا
 5 لالا: ا نماملا 3 كا ازنل.دتورخ لاقوة هم . الا هذههمشتلز ارنىذدلا بيسلا ع نءرامالا ل: ممىفاهضعب وع راو ادي ةحعاف

 نرشمال سرامحنهريغ ىلصىنل ىلع 0 لكك نودقتس تلزن لاق نيريس نب! نعي وبأ | نعرمعم نع دمج نب د ىلعاهربغلارباوةعذدهيلع : ةلزلكبلاىف ا وسو راس 0 7 0 مم || انث لاق كونا خص كذب رابخنالا ر 5 هبادحأو ل_سؤءيلعفللا ىلصهنيال 7 هنف ناك مى
 اهغلب وده . لاح لم .وهياعهتلاىلسصىنلا اهغلبف ناسعل أن دع : د-هيش>ىلاو هل ري سما ةىبنا و لس و«.لعهللا

 هدنءاهرب سعت ن وكلا نأاح ر واهعذش لاس رعفمل سا ا راسب :وهوباطلتا نب رم دقن 0

 0 !رعلاةفدكمون كن دحأ لاعاهفكت رخأ نا ىلمح كت رامانأ اةتنمط ازحاعل كنا هنباوة غبن ددخ هللاقذ

 نير يس نب أ نءبو) أ نعرمعمانربخأ لاق قازرلا دبعانريسأ لاف حنين سملا َْ ده هللاثكجحر اذهدرأ

 ان لاف مهاربا نب بو رو ةعب نئندص تننط ناق+جالُكناهنناو عد دح هلاعفهشن دح ىفلاق هنأالاه ودا

 لوسرة ل-ار فدردنعة غي ذح هإ-ار سأر و زيسمفاوناكلاق نيريسنٍد مت نعن رب ءنءا انث لاقةماعنبا

 دوصقملانا ىئغن نب رذذمو
 مازلاءايبنالا ةسئعب نسم
 ريشتلاوراذنالاب ف ءلاكتلا

 يولطملا ازهفةوتب دقو

 نوكيدقو تتكللا لازنا ىلع
 لزْئاذا هنالةلصملا ىلا ىرقأ ىمكيتغي هللالق كنوةغتسس تازنولافةغيذح ةل-ار فدردنعرمع ةل-ار سأر ورلسو هيلعمنلا صم اقرغمامحنم ىاتكسلا لازنا 3

 ا ل ا ةغب حا مءرتلاس كلذدعب ناك ايف رعدقن كدحاهاة ادع : دح لسوهيلعهللا ىلصهننالوسراهاقلفةلالكلا

 ةبالاممحخمن ا اوصعف يسوم دنءاهفلا هناهتع يور خل لكم !!ىفرغنعفاتحاوىلنيدت ل اها هلاهتنيب تنكن ا مهالا لقب رعناكو موق ىلسع لقثأك لوبقلا 11| لاقادب  ايشاهملعدي ز؟القاو اهنا قلاع اهك ”قاف هللا لو سراهمناقل هنا تننط تنك نا قج-الكنادتلاو لاف

 |يكحازي زعمت ناكو هلوقب هادنع عذر ةماقللا ةءاوةروسلاهذهلوأ ىف ىذماعف كلذ هع اورلااثرك ذدقو هكداوال نموههنافو
 تأىضنقت ؟ هيرعن ا ىنعملاو ةيعش انك لاق ةبامش انت لاقةذر ع ن نسكلا انئرص كلذلاق ن مرك ذ باتا

 هنولطمىلا تذعتملا ناحل لوسروا اظاغ ام باطل اني رملاق لاق ىرمعيلاة ملط ىبأ نب ناد_عم نعدعنلاىلأ نب اش نع ةداتقن
 ةردقل فانها م” ناكناو برص ىح ةلالكلاة ن5 اف همعزان ام ىف لسوهيلعهللا ب سدقالرمرتمزاءدأ سماق ل١
 اذه 0 را مي ا ةلالكلا ىف مكيتغي هللا لق كن وسد ءاسنلاةروسرخ 1قتلزن أىلادعصلا#با ١ اهنمْك فك لاقو ىردص
 كلذ ].ءفول هال انتمالا نمكشلا ةيابش لاق ةفرعن. !لاق ىس>ااذكنالاالخاموهأر هال نموأ ارةينمهلعب ءاضةبا مف ىذقاسو

 ا اعالا 00 دةودلاولاوداولاالاموهلوّقب ر سبر .وبأ ناكو دركنايأ اسفل ناىتسال ىلا لاق هنا م روةيعش
 هتيادق 0 الاب اهب لتوك نأ هنايح فى نمي ناك هناوهيلع منك امىلع كرت !نأتب , او دقو ف هنلاريك-[تناكفاب ةاباتك ةرعاإلا اود سيل د ةلالكلا فتدتكت نك دق هئافود علاه هناهذعىو ودور لال قطط ةياورلاانزك ذ
 5 قل لسع سانلا توك اريسخ ء.ف تلغنامسهللا لوةي هتلاريذك سي هبف ثكسف اراتك ةل ذاك لاو دما ىف بتكر م نا بيسملا نب ديغس الثل ةوقل مهسلابالاتدثنال | تا“ دان جومسعم نجكومبلا دج جررم انث لامست انثرع كاذبةباورلارك ذ مع

 02 7. 3 ا ا !اناتك ةلالكلا ودمحلاف ثدتك تنك ىنالاةذ< .ةبتك امد-ًاردب يد رانك اءاع رم اذا بشي
 هارت _ ع وسها 5 0 فازرلادبءانربخأ لاق حين نسحلا امي دص هياعمتنك امىلعمك- رأ آ!ناثا ارفف هللأرب رس تنكو
 ن وهم لع رلات اب ةهلزتعملا نك دن لسوهيلعهللا ىلصىخ لانو تالثال ةرعلاق لاق ىنادم جلا ص نعد سه نب ورع 0 لاه نامغس تباع و فراعملاوتاءاطلا نعي انث لاقعيكونبا انئاهع هوحنب رعنعببدملا نيديعسس نعىرهزلانعرمعم انرمخخأ لاق

 ةحا مازلالا ممتن ةلضغلل حاز مهلاسرا تاكو رظنلاىلعنوثعابوهلغتلا نع . 4( سداس .- (ريرحتا) - < ١)



 اا ل
 1 هل 3

 تالقاطاألام نيس سو ,الاىفاولاه ةلزثعملا عئارسشلاملعتوف.لكتلا لاو (عد) تاسب وتسداارومأ لصف ةدافا عم
 انث لاق ماثع انث لاق ب ركرنأ انثدص ا , ىلا باو وةفالإلناو ةلالكل!سفاموامندلا نم ىلا بحأاذل 1 2 0 222222222222222 ب77

 نأ نم ىلابح أ ةلزاكلا لأنو ؟تاللاقرع نع ءمويقالاميهاوا ىرالو ورك ذب يهتمعت لاق شمالا م تود ن ةاردعملصب
 ردءللال اصةئكملاوةردقلا
 م سم نب سيق نع شالا 1 لاق ماثع انت لاق بد ركولأ انئرَص مورلاروصقةب و-لثمىل وكي اولاقان 3 7 :

 ءاضقتةلالكلا فنيضقاللاف مو ءيلءهقلاىل#_سدمج ب امصأ عج واغتكر عزدخأ لاق باهش نب قراط نع 53 0 0
 هع الممالا اذه نأهتيادا اراآوللاةفاوق راسا ان تجر خ ذ'نهر ود ىفءاسنا اهيثدحت 1 7 اى لدن الا

 لاقر عننا ن نءىوعشلا ى لاقنا. .ولأ | لاقةسلعنبا | لاق مهاربا نب بوعد 0 0
 ضارعاال هناّدنسلا لهأ

 همشل هنأب بح ١ ودحالم لع

 ةقضملاف ةدح سل اوتحطا

 هلدءالدهشم هنلانكل هلوق

 نكل نال ل اردد سم نم

 ْل اردتسملا كلذ ىفو هيأ دس ال

 هذه نا امهد- ان اودو

 نعباوج اهرساب تايألا

 لزنلاببن ناك ول دوهملا لو
 اذهو هل ناتكسلا هلع

 اذهنا نومك مالكلا

 ه.لعالزاناباتكس لنارقلا

 لبق مرحالف ءاسمسلا نم
 لزان هنايده_ثدهنلا نكل
 هنا ىفاثلا ءامسا! نمعملع
 انحوأ انا لاقامل ىلاعت
 دهش الن موعلالاقُكبلا

 هللا نك-ل لزخف كالذ.كل
 لازناهّنلاةداهش ىنعمو دهم
 نعز عشسع نآرسقلا
 نورخ“ ًالاو نولوالاهتضراعم
 اذدةطسا اون ةوبنلا, كلدهشد

 كيلع هلزنأ ىذلانآ ارهلا

 هلوقب حضوأ او تتاح

 هلعباسلتمىأ هلغب هلزنأ
 هريغبل عءالىذلا صاخلا
 لثملماكلاهلعسينب وأ

 لاش اك اذهورقلاب ثدنك

 لاكب روهشملا لجرلا ف
 ابانكح فنصاذا لضفلا

 امناهديوحت ىف ىمّةّتساو

 ىبعب هلع لاك اذه فنص

 معا هرن أو أ هغابم نارك هلازئال لها ك ناي لاعو هوازن ًارأ ب انكسلا كلذ نصت لال روق[ |همولع هل > ذختاهنا

 ١ مس .وهيلعهللا ىلسهتلال |و- رناتدد و ٌنالُث ساخل اي لاَعفةس دملاريذم ىلع بطخ ناطملتا نب و عتخغبم

 لاقبيوقعي .' رع اب رلا باي ؟نمٍاولأوةلالكلل اورج اهيل اى متيادهعن مفانبلادهعب ىت د ىبدح انقراعي

 نا رم ناةطط ىبأ ن نادعم نءدعملا ىلأن ب ملاسن ءةداتق نعد و درع ىلأ نب دمع سن ع ةيلع نما ا

 قهعيصار نط ىت-تلااكلا نعتلاسامرثك أمن عمل وهبلعهنلا ىلدهللالوسرتااساملا# باطخلا

 انث لاقىرهوملا ديعسنب ىهاربا اًمكدص ءاشاور وسرخ 1ىىتلا فيصلاةآ كفك لاقوى ردص

 مهأايش عدأ لاف ر#ةنع نادسعم نعدعلاى أ نب ملاس ن نعةداّنق نعدمعس نع ىهحهسل ارك ئهتيادمع

 قهعم .بصأب نرعط ىحاهمفىل اظاغأ امئث سو هيلعهتلاىلصهنلا لورد طاغ اافةللاكلا أ نم قرد

 نا 1 لاقراشب ندمت انئص ءاسنااوخ لا زنا ىلا لا كيفك لاف ىنج ف لاقوأ ىردص

 سائلا بط ناطملا نب رعناةلط ىنأ نب نادغم نعدعملا نأ نلاسن ءةداتق نعدعس نع ىدع ىلأ

 هيلعهلبا ىلصهننال وسر اهنعتل اسدقوةلالك-لا صأ نم ىلا + هدأ وهاشىدعب : عداأامهتلا و ىلا لاقفةعملا م 1

 رخ 1ىفتازن أ ىتلا فيصلا 3:1 كيفك: لاقوىرن ىفنعط ىحاهف ىلءظلغأ امش فىل ظلغأافرسو
 ىحب 0 لايران ايئدص 3 هلا ارقد أاههف فلتخم الة ءضةبا مف ضقأ ش معاناقءاسنلا ةروس

 هون باطلا نع رع نغةحلط ىلأ نب نا دعم نع دعا نأ نب لاس ن ءةداتق نعماشه انث لاق دمعسنب|

 فورم نب نسال ن ءربا- نعز و ا نريخأل وشي ىنأت ه5 لاق قرش نب ن سحاب ىلعن ل نع

 لولا للا ةنزاكللالاقفةلذأك تر وى ة بارق ىذ ن ءسانلا بطذع وهورعتل ًاسلافءسأ نع

 ىلصهللالوسراهنع تلاسئل ن سرطرلا اني نرد نمىلا بح ا هاعأ نالهتلاولاف هتيم ذحخأو

 ات لاق عيكونبا انئرص تام الث اهداعاف ف.صلاىفتازنأ ىلادن كل عمست لآلاف لسوهملعدا

 ةلدكلا 0 ا .رءاجلاق ةلس ىأ نعود“ 0 ل رنعةماسأ وأ

 ند# هن دح هب , الارح ”1ىلاةلالك ثر ون لجر ناك ناو فدل ف تازنأ ىنلاةي الا عمست مألاَعف

 لاسال>رنأ دلل ان سس ناو زب نعةعبم تي ا لاق ىسعن قدا انث لاقفلد

 مسوهيلع هللا ىلصدتلالوسر باكا لضعأ مول الكسل نعىنل ا سب اذه نمنوب.<تنالأ اقف ةلالكسلا 0
 هلودلو هل سل الهو رضا نا هام ىل- هلوق هحواسف لآ 28 لاه ناف رةعجوب ا لاقوعةلالكل اهمتاضءعأام ّىس

 ؛لرتواثبملا نأ ىلعريب نزلا ياو سابع نب االخامةليقلا لهأ ع. مج ناغتات تالعدقلو كرئامفصن اهلف تح أ

 كالءوضانأ هلوق نم كلذ نب ًاوهسالوأ هماوهسالهتدخأ تناك اذاهةحخالف قدامو فا اهتنيالنأ اح" وهنا

 تبهذامفالخع كلذ ف ممالا نال. ةداولا عم فيلا اهونر ودةو كرامه اهلفتحأ هلوداو هلس دل

 دلوت» هلع نكي ملاذا كرتامفصناهلف 0 سيل كا هوما نا هلوقب وان لج هّننا لعجامناهملا

 ىهف ىئنأداو تيمالناك اذاامافذا-ماهلة ضي رفدتكر ث نمفصنلاةلااك انورومناكو ىنن الورك ذ
 لهأ ماهس ض نئاهل صو رغمالو دع دود<ءةريغ كلذ ن 55 7 اولاه ريغ ةيص علل ريصن ناك ماهل ريد ةبصعاهعم

 سابع | نعىو رام نوكمف هعمتدخالئشالفدإو هناك ن اف هبانك" قهنبا لقب دمهم نع مم اربعٌتاريملا

 نماهلامتاس كرتوةلالك تيملاثرداذااهقح غلب م هانت لج نيناعاوهيل !هحبوبأ هحوكلذى ريد ْرلانناو
 دلوٌت انا عمةبصءاهلعف- م سو هيلع هللا ىلص هلو بر ناس ىلع ةيفحول هن وهياتكى ةلالك ثروت ملاذاقح

 ثلا



 لوقلاب هنوقبسال مهالنودهشد (مي) ةكتالماوسنالاو نما نيطايش نمل ظفامهبلءبيقر هيلا عوهو هنو أ هبفدابعلا لاصمنم
 1 صم حي رم ل ايل ب دو وج جب زم دم. - 2 2 رج ٠ 9190110 ا 7١ تنام 1 ا ا ا: ا حت هال هس ته طر طاطا وول تمحسسس حمس تاه سس

 2ك للمسلسل 227؟7؟ت7ت7؟ب”ب؟ب”بٍ”ب بيب 12ي2ييي52515يللزل155اس 756آ65ٌٌّْ6ُت5لا7اا 22252522625222 22 22222

 دااوالو داواهل نك لو ةلدلك تو واذا هلق تنام نااهئرت ةأرااوخأو كلذ. هوان لد بع (داواهل نكي

 لثمرك ذالذءاسنوالا حر ةوحااوناك ناو ْلرتاممناثلالاامهلفنيتنث اتناك ناف) هلوق لب وان ىف لوقلا ©

 هس.الو ا همأو هسالئاوخالا نمةكو رثااتناكنافنيتن !اتناكن اف هلوقب هؤانث لح بع (ني.ثنالا ظح
 توكورتملا تاك ناو ىتع. ةوحااوناك ناو هلاك ثر وودلو هل نك: ملاذات ملا امه وأ كرا اماثلث امهلفنيتنثا

 نمنينثابيصن لم ىنعينييثنالا ظ- لثم كك رثنم ةنعمهث اريمم ممرك ذالذءاس:والاحر هنودا نف

 ليوان فلوقلا ©

 فيكوةلالكلا مو وكسشي راومةمسق مكل هللا نيب هوان لح كلذ نعت (اواضت نأ مك هللا نيس ) هود

 اوئطختو كاذىف قل ا نعاو روحت المل ىأ اهتم -ةوثب راوملا مآ ىناولضئالثل ىبهءاولض:نأ مهضئارف
 ميرح تبا نعيباص ىنث لاقنيسجلا انث لاقمساقلا ان صاك ليبسلادصق نع اولضتفهيفوكسملا

 ىرمعملادسرج نيد انث لاق ع.يكوشيإ نص ثدراوملاتأشىف لاقاولضأ نأ كسل هلا نيم هلوق

 رج ناك لاق نيريسنن | نع ب ,ول 1 نع :رمعمأت ريخأ اع.جالاه فاز رلادبعانريجخأ لاق ىد نب نسما انثئص و

 نيب هل وقفناعض ومورةعد ون لاق «ىلنيبت لفةلااكلا هلك نءمهلل !لاقاواض نأ مك-!هللانيس.أ رئاذا

 -طهللا نيس ىنعع ضخ مهضعب لوقففو لعغلاراهلاصت القس رعلا لهآ ضعي لو5 فب صناولض: نأ يكل هللا

 كلذ لع نرعلا واهلعمالكسلا ةهلالدإ ىنعملا فدي وأطم ىهو اغغالا نمال تاطةسأواواضت الئاو اولضتالثاب

 ةقانةفغص فى اطّقلا لاقت ىنمولتالنأ ك تتح ىبعع ىنموات ناك تتح لوقت

 اعام نأ اهلعانما ف د اهمفع ارمدملاى :راماسر

 نمئن لكدهنلاو هؤانث لج كلذب ىنعي (ملءئملك.هللاو) هلولب وان لوقلا و عابتالنأ ىنعع
 ةروسريسغت رخآآ « معوذهلك الذب وهلوقي ماعءايشالا عيجواهريغو مهثي راومةههق ىف هدابع حلاصم

 نيملاعلاب رةادجلاو ءاسألا

 هننالو ادمالوهسالةتاوشأو هتوخا تاوخالاوةوخالاوةلذل2كثرواذأ كاذو هتاودخا

 « (ةدثاملاةروسريسغت) <

 م«( ممحرلا نجرلاهلبا عسب )
 اوفوأ اونمآنيذلااميأاب هلوقب هؤانث لج نعي (دوقعلاباوفوأا :مآنمذلااهيأا) هلوةلي وان فلوقلا ه
 ملسوهيلعدتلا ىلصادخت هلوسراوةدصوة يه ولالا هلاوابسوةددوبعلاب هلاونعذ وهلا ةيناددوب اورق نيذلاا ممن

 35 راهوكدهاع ىلادوهعلابا وذوأ ىنعدوةعلاب اوفوأ هند دعت أرس نم مج ردنعن مهب مهءاحاعفو هن ومنا

 لاكلاوءافولاباهومتاقاضورفهنلا مبكسغن أ متمزلاواق وقح مسغن أ ىلءاممتجوأو هابااهوعدقاعىبلا دوةعلاو
 اهوضقنتف اهوثكشتالو مسغن أ ىل عام لهو: جوأ اع كن هوةدقاعنلواهمممزلأاعهننك:مماقلاو
 عاجاد عبي ١ الاهذ ماهمءاف دولاب هؤانُت لس> هنلاض ا ىجااد وعلا لد وأتلا له فاتاواهرمك ول دعب
 لي اضع مهذعب دواء ةءلهاللالهأ ناك ىلاد وفعلا ىهمهضعل لاند :وهعلاد وفعلا ى عمنا ىلع مهعمجح

 مهني, هنودقاعتي اوناك ىذلا ف اخ ىنعموهكلذوأ و سداغب وأهلط لواح نم ىلءةرهاظملاوةر زاوملاوةرصنلا
 ىلءنعحلاصْنيّد واعم ىث لاق لاصنب هللا ديعانت لاق ىناملا ٠ مرص دوهعلادوةعلا ىنعملاقنءرك ذ
 انث لاق مصاءوبأ انث لاقورع نيدمح ٠ مص دوهعلاب ىسعب دوةعلاباونوأ هلو سايعزب نع
 انث لاقىنألا "مدع دوهعلالاقدوةعلاباوفو از ءو لجدللا لوة فد هاجت نع ميد ىلأ نبا نع ىمسع
 نءنا.غس ىنأ نبا انث لاق ناس انيكص هلثمدها# نع مدن بن با نع لمش انث لاق ةفيذحو أ
 سنأ نبعد رلا نعىزارلارعج أن بانعهتلادربع انث لاقع كونا امص هلئمدهانعلجر
 دوهعلاىهلاق دوةعلاب اوفوأ اونما نيذلااهيأ ايلاعف مهث د لحرهدنعو ريذثلا نب فرطم ىلا ان سا> لاق
 لافدوةعلاباوذوأ عرلا نعمس.بأ نع .رغعس نأ هللادسبع انث لاقى انث لاقىنألا [نثص

 ممداهش عسيتت ست هن داهشو

 نيماعاابر هقدص نمو

 تامل! :تجحتالو و

 ىلا تفّتلد مل نيض رالاو

 هابا سائلا شد تب نكس

 ملناو ادهش هللاب كو

 اورغك نيذإاناهريغدهشد

 كك وهيلعهللا لصدمءع

 نءمش ريغاو صون ارعلاو

 تاههشلاءاقلاب هللا لس

 لزنالالوسرناكولمهاوقك
 تازناك ةعفدتارغلا هماع

 مهلوقكو ىموءىلءةاروتلا
 حنت ال ىسوم ةعب رس نا
 نمالا نون وكلا الءايسنالا تاو

 اواضدقدوادو نور هدالوأ

 لالخل 2 اعنا ادعي الداك

 تالالضالا هعم مظطي نا

 اد_تاوأطو اورغكنسذلا

 ناك مسوهيلع هلا ّط

 ءاسعلاب م-هماوع وأ هثعب

 قيعمو مهم واق ىف تاهمشلا

 اهب رط مسهيدهلال او هلود

 قا رطلاالان وكل الممل

 ممدهجالوأ متهجىلا لصوملا
 اهقبرط الا ةمايقلا م و

 ىبسعمن دلاع قلماعلا و

 وأمهمقاعنىأ مهيدهال
 تاكو نيداارانلا مهلددي

 هنالاري سا هلباىل_ءكلذ

 ردع الو كلذ نءفراصال

 ًايسشءيلاملالا لاصتا هيلع
 ماللاوةياهتلاريغىلائثدعب

 نيدوهعمموقلامانيذلا ف

 ىلءنونوع منام مدننا اع
 كفارغت_ءاللاماو رغكلا

 مدع طر ر مكي نأ بحف
 هلو5 ةلرتعملا لحود وخلا

 34 00 0 حس همس سو تس سمس جا ها تا تت ب ا تا هه ا سس

 لعل ةرهجهساايرأ لد راثلاهتب والايالاامهلرفغ الهنا ةريبكللا بح اصورفاك-لا نيبو هدنع قرفالهناىلعءانب رئابكلا با دك ىلءاواطو
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 م يا . نا سو در حرام (عم) مْوُسَن تناك ىنازث نلن ىمومالد ري

 اوناك م منالمهسن هلا ع اولظعتا
 طظعو نم دععسلاوءاششأ

 داز مهدانعداز اكسو ريغت

 عفركو#هؤال ومها
 لاف كلذريغو مهفوفرواعلا

 باك-:را ةراشالا لهأ

 ميرحخ بجوت تارواغلا
 ئلا تابسطلا وتاحانملا

 نيببطلا مهجا اوزالتل-أ
 تاغلاخ ارزق ثولتلال مق

 43 سا ارسالاو
 تاب رقلاو ةاسانملا ناموح
 مهرلعلا ىف نوذسارلا نك
 ىدصلاى دعب | ود“ رنذلا

 اوغلب نأ ىلا لعلا ىف لمعلاو

 تاصتاف مولعلا نداعم

 مولعلاب ةيبسكلا مهمولع
 انمحوأ اناةيندللا وةيثاطعلا

 حرفولا انبحوأ ام كيا
 لكىأ هدعب نم نيددنلاو
 ريب | | تدافرس نمكيلاانبحوأام
 دئالسرو وأ ام هدمعملا

 لمق نم كياع مهانصصو

 مالسر وجارعملا هلل ىأ
 قتلا اءمهصم#ت 0

 لعب هلزنأ هلصقم تار هلا

 ىح ةيملاعلا ةقصب ىلع
 6 وكسأم ,وثاك امهلعت لع

 ىلعنوده_ثدةكثالملاو
 اون وك مناو ةول_11]:

 هللاب قكوةواكللا ف ُلععم

 تاكد ىرحام ىلعادبهش

 نطف# هبحولأأ الارس تام

 ريسكتا نع لأ سن الواريح

 مايد سانلا اهبأ)
 3 رنم ق-حلا.لوسرلا
 ناو 7 اريسصخ اونم اف

 تاومسلا امهت نافاورغكت
 مج نبا ىبسع عيسملا اق! هننا ىلءاوإوقت الروك ني دىاولغتالباتكلا لهأءا_مكجإ ماعدا ناك رضرالاو

 1 ت11 سس

 اوفوأ اونمآ نيذلااهيأاي لاصضلا نعريس وحن ءرجالاد لاهو انث لاف عيكونا ارثَص دوهعلا

 ناميلس نب ديعانريخأ لوب ذاعمان أت عمسلاق ب رغلا نب نيسان ء تثرع دوهعلاىهلاق دوقعلاب

 نعرمعم نعق از رلادابعانرمتأ لاف ىك نب نسسحلا انئص دوهعلابا اونوألوشإ لاهذكلاتعمسلاق

 اذث لاق لضفملانيدجأ انث لاقنيسملان يدم ثم دوهعلا,لاقدوةعلاياوفوأ هلوقىف ٌةداتق
 تعمسلافزب زغلا دمع انث لاق ثرحلا ندع دوهعلا ىهلاقدوقعلا؛اوفوأ ىدسلان ع طامسأ

 نبانع جيا ىتث لاقنيسملا انث لاومساقلا امْ'ع دوهعلا,لاقدوةعلاءاوفوأ لعب ىروثلا
 اذا لبحلاب لبلاد قعتأ هيدإهو وهوهريغبئثلادّمءدقعلا لصأودقع عج دوةعلاو هزثمدهاعت نع مب رح
 ةئطخلال اودهنموهدقعب وهفادقعنالفنيب وهنس نالفدقع هنملاةب ادشهيىلدو

 اب ركلاهقوفاودشوحانغلااودش + مهراخل ادةعاودقعاذا موق

 عسب وأ حاكنوأ ةرصنوأ ةمذوأ نامأ نمهملعهدقاعامب كءافولابادهعه.لعهدهاعو أ ىلعهقث اواذا كلذو

 دوقعلا,اوذوأ هلوقنمدارملا ىف هلاق نعانركذىذلا ىبعملالاف نمرك ذ دوةعلا نمل ذريسةوأ | ةكرمشوأ
 دقعبى ا دوةعلاباوفوأ اون اونمآ نيذاااهيأاب هلود ق دعس انك لاقدي رب انث لاه ذاعم نب رشد انئرص

 مال سالاىفادّقع اون دحت الو ةياهاجلادعاوفوأ لو اود ناك ملسوميلع هللا ىلص هللا بن تاانل ارك ذ ةيلهاخلا

 هللا ىلصهنلا ىن لاف ةيلهاجلا فا- نعل سو هيلعهلبا ىلصهنبال و .رلاس ىلمتلانابح نب تارفناانل ارك ذ دو

 انامص ةدشالامالسالاهدبز زيراللاق هلا ناين اقفل ميتو مل فلحن ع لأست كلعل لسوميلع
 فاملاة : .اهالادوقءلاقدوقعلاباو ذوأ ةداتة نعرمعم انث لاف فاز رلا دعاني لاق ىحينب نسحلا

 ركذ مولع مرحو مهل لحأ اعف هتعاطوهيناعالاب هدامع ىلع نا ل تورخآ لاقو

 نب |نعةملط ىلأ نب ىلع نع حلاص نب ةب واعم ىت لاق هتلاد_.عانرمخأ لاق ىنثملا ' ص كلذ لاف نم

 ددش ئاوش *ك::الواو ردغتالفهلكنآرقل اف دحامو ضرفامو مزحامو لح ام نعد دوقعل اباوذوأ هلوق سابع

 رادلاءوس هل آوق ىلا ل_صوننأ هيدنناسمأ اامن روعطقب وهقاشسمد سعب نمدننادهعد اوضة نذل 6 كلذ

 هللادقعامدوقعلاباو ذو ًادهاكم ع نعم أ نبانع ليس انث لاقةغيذ>وبأ انث لاق ىنثملا

 را سسانلا اهدقاعتي ئلادوهعلا ىه لب نو رخآ لاقو ا

 ديعدصحلا نع ةددبعن' ىموم نعى ىن5 لاقع- ,؟ونب تاقس انثئص كلذلاه نمرك ذ هسفن ىلع

 فلخلاةدقعو مس.بلا ةدقعو دهعلادقعو حاكنلاةدقةعو ناعالاةدقع_سجندوةعلالاقةدس عنب هلبا

 نعوأ ىطر علا ب عك نب لش ع نمت ةيبع نن ىو نع عشك ث لاونسنلا ام لاف مسالا انيثرص

 هلوق فدي زئالاقلاق بهون.اانريشأ لاق ىلعالا دبع نم سئو»

 لاق عادل اهوتكو كلادقعو فلما دقعو نيملادقعودوعلا دقلاقدوةعلاباو ذوأ | اونا نيذلااهيأاب

 ملسأ نيديز نب نجرلادبع انث لاق ىد+لاديعسزنةبتع انث لاقىنثملا ٠
 نقاد اك اودع سجن دوقعلالاقدوقعلاباوفوأ اونمآ نيذلااهيأ اب زعو لح هللالوةىفىأ انث لاق
 لهال ىلاعتهنلا نمصأةد ١ الاةزهل:نورخآ لاو فلخلاة:دةءودهعلاة دةءونيعلادقعو ةكرشلا

 امو ميزا هنلا لسدجت قيدصن فل يع الاوؤإ اروتلاىفاع لمعلا نم مهقاث م هيا ًاامعءافولاب باككلا

 نبانع عام ' أ لاق نيسسحلا انث لاق مساقلا اسمح كلذلات نمركذ هللادنعنم هنوبهءأح

 لاق ىنثملا :مرص مهما جاولمعيثأ باكا لهأ ىلع هتلاهذح أنا دوهعلا لاقدوةعلااوفوأ جرح
 بلممتا ل سمقا لورباك تأرق سني دلالات سنو ىف لاقث مالا َىث لاقحلاصوبأ ان

 نايباذههيف مزح نب ركيىب دنع بكل ناك ةنا ارخ ىلا هسنعب ن يح مزج نو رمسعل بتكىذلا مل#و

 ناسحلا عب رسفتلانا غلب ىتحاهتم تان الا تكحفدو ةعلاباو ذوأ اونما نيذلااهيأاي هلوسروهللا نم

 ىلاهلادوقعب اوذما نيذلااهيأ انا اوفوأ هانعمتاو سايعنبا هلاقامباودااباند_:ءكلذىف لاوقالا واو

 مم رج هوك هد 00 نشل

 0 س+دوّهعل اوهزه

 مح وأ

 للا

 . ا "5
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 توك نأ هلاصسذحاوهلاهتااغا ل 29( اه اوهتناةنالل راو :الون|سر وها اونم جم دوم لالش تايلر 5

 3 ؟تالذانلفاع [كاذانلفانمناوهدودح كل نييومضرف مزلأ اركبلع اء مرحو كسل لأ اف اهدةعوويلع اهموأ

 ل ملا كلذ عسيتاز ءولح.هللاناللا اودالانم هريغ نم باو هلان

 7 ارف نم همزل اعل معلاب هدامع4:مصادو هعلايا اوفو لونا ذامول مناك ةدضتارف نموهملع

 لعب فواودب 1 ذوأ هلوثا عمدنم مهل هدام ضقت نع مهلهنمى منو كا ذبيقع هدوقعو

 قمالاثاك ذافاهل ممل تل | بح هم د صوص ة 2 موقت ىح - ئش هنم ص نآرئاسريغف هض نذأ دمع

 توداممءافولاب هللا م ؟ىلادوّةعلا ضءبب ءافولاب صالا ىنعمىلا كلذ<حونملوقل ىنعمالفانغ صو كلذ

 هى4 ىو هدهعب نالغل تءفوأ لث اَعلالوق نماوذوً امهدسح ؟نتغلهءفبرعال نافاوذوأ هلوقامأو ضعب
 لوقلا 1 ةزئاجلاهطورشثن معيلعد ةءامىلع مامن دهعلاب ءاغيالاو وأ هدهعب تيفو مهلوق نرخ“ *الاو

 هللارك ذىتلا ماعنالاةم.همىف لو واتلا لها فلتدا (ماعنالان مهب مل تاحآ) هلوق لب وانىف
 نب تامقس انئكرص كلذلاتن ل اهلكماعتالاب ىه مهضغب لاة فاذا اجاحأ هنا ةداالاوزهىف هر 5 رع

 ده متغلاورعبلاو لبالانم ماعنالاة حملات نسسحلا نعفوءنعىلعالا دبع انث لاق عسبكو

 0 ماهل

 ١ هءرص كلذلاق نم هركذ ةتمم ثحعذ

 معن لاف هلك

 انث الاف عيكونباود, جنا شاص اهديكواهتنر ةلزنع وهلاق :لاق هبفداز وهو# رعنبانع

 ا عيكونيا خص هواك- ذماعتالاة جمب نمنينجلا لاق سابعنبانعهيبأ نع سوباق نع رج

 نءادداف ني :-اهنطي فدح 00 هه ةرغب نا سابعنب | نعم سد ع نع سوبات نعنايغسو ةرعسم ْنَع ىأ

 ناعنبا 00 بد ركوأ انئص مل تاح الام اعنالا هب نماذه لاف نينحلا ب بند سايع

 انا سايعنب اما اسف نين-اهنطيىفاذاهّةر ةبانحذلاقهسأ نع سول اقنع نانغس انك الاف لمُو مو مصأع

 اهلكماعتالا مب موكل تاحأ هلوعب علا نملوت كلذ باوصااينيلوقلاكوأ اودي ماعنالاة ممم هذه

 نوداءشاهمهنلا صم ملو ماهم وةهح.م كلذ 00 مج عدمت نعم البر ءلانالاهرابكو اهلاؤهمو اهتذحأ

 لد ذالمس اررعلادزع |همتافمعنلاامأ اواهل ملستلا عم مودع ةسقان ى ى- هرهاظب هموع ىلع تالَدِخ ئد

 اهدالوأمنافاهعامامأو نا اويحلا سانحأ نماهريغ نه مجنلا سن> لغد دواعي اولا لاغبلاو
 ماعن الادإو هلودريافن ماعت الا ةعهب لئاقلا لوق ىنعم نالراغصلام دز ,5 ةمهن مسااهتمرابكلا مزلي انلئاماو

 24 موةلاقدقو ريكلادعبةهملا مسادنع طقسال كا ذكفريكسلادعب هذعةدالولا ىنعم طقسال الف

 1 )ص .اعىل_تءامالا) هلوقلي وانت فلوقلا ه رو ميرا ت وءايللاكاهشحو ماعنالا
 لب ,الادالوأ مل تاحأ كلذب هللا ىنعمهسض» ؛لاعف 8 ءلعىلت امالا هلوقب هيا ءانعىذلا ف لد واتلال-هأ
 كلذ لاقنمركذ ةيآلا مدلاوةيما يل هتمرح هلوقب يلع ىلستي ابك -ل هللا نيدامالا منغلاو رقبلاو

 : ط هلسرو

 3 اعنال ةم. ممل تلجأ وقوف »دانت نع .رمعمانريسخأ لاق قازرلا د بعانرب خا لاقى نب نسحلا
 ميل تلح ىدسلا نع طايسأ انت لاق لضغمنءا انث لبا انمص

 نع هسا ءرفعح أ ثبهللا دمع انث لاف قدا ان لاقىبثملا

 لاق 0 رغلانن نيسان ع .تئثدص اهلكماعنالا لاق ماعنالا ةممجوك-] تاحأ هل اودىف نعللا نب عسب !

 ماعنالاىه ماعنالاة ممم هلوةىفلوقب كاصْضلا تعمس لاق نامأس نب د..عانريستا لؤقي ذاغعم ابأ تعم“
 وأ ترن اذا هتاهمأ نوطب فد وت ىتلا ماعنالا فج ماعنالاة جم مسل ثاحأ هلوةب ى علب نور 1 لاقو

 نجرلادبعو انريخ ل افْزي زعلادبع انث لاقد# نيثرخلا

 اتيمعب سن اتلقلاقامن وطب فاملاق ماعنالاة ممول ثلحأ هلودؤرعنبانعىوعلاةبطع نع ىر ازغلا

 ةيطعنع ىدوالا سس د ردا نعاب 0 رن ىح اند لاقنيسملا ا لاق مساقلا انئص

 وبأ ا لاهراش نءا ا ماعنالاة ممم نموه هلاق سايعنان عدس نءسوب اقنع نامهس نع

 00 .اولاف ولك انابسو ذانمو« فدانا قل اعنلو ان :ل->.لاواك ةداخ مثغلاو رقبلاو

 الا ماعنالا وهب وهات ن ع مون ىبأ "نب انع ءىشع انُن لاق مداعوبأ اذ لاقورمع نيدمت ئدص

 قاموتاو ملا ىفام هلدإو هل ١)

 الكودنلاب ىنكو ضرالا
 نأ ميسسملا فكنتس نإ

 ةكئالملاالو هّللادبعن وك.
 فاكاتسا نمو نول رّملا

 ركحا لذ وهيدانع نع

 اماف اعيجميلاوه ريو سف

 تاءلاصلا اول عواو:مآنيذلا
 مهديزبو مهروجأ مهفووف

 اوغكنتسا نيذااامأو هلضف نم
 اءاذع .ذعيفاوريكتساو || .:

 نممهلت ودحالو املأ

 اهيا راريضنالوابلو هللا نود

 نمناه در ؟ءاجدق سانلا

 ار ونمكسيلاانازنأو مسار
 هللاب او:م] نيذلا|ماقانبيم

 ىمهلخديسف هباومدتعا و

 مهيدهيو لضذو هنم ةجر
 | ىعمسماط اريصدسم |||

 2 هلبالق كلت واهس

 كلدؤصصا ناةلالكلا ىف

 اهلف ثتحأ هلو داو هلس دل
 نااهثربوهو كرتامهصت

 اتناك نافداو اهل نكمل
 لرتا م ناثلثلا امهافنيتنثا

 ءاست والاح .رةو>+ااوناك ناو

 نييثنالا طل ثم هرك دال

 هنياواوأ ذث نأ عا هللا نيس

 تآارقلا (ملعئم لك
 لخفملا وخلاب وه رمي د د

 فودولا# ءاملاب نوقايلا

 ط ضرالاو ط

 هتماكوط قملاالا هاوكح

 اا عم فانئتسالل َج

 لاري

 َر همم حورودوصقملا

 ءاف نكسلو نيغل لا طع
 لس بحوت بقعتلا

 ناين ماع 6 هلا

 تاوهسلا فام لناب فوصومدلو ىنذملا تأ مهوأ لصوولو داولا قاطم هنم ىزملات اله داو ط د>اودلا ُّط ماري ط هن



 كنا

 | ال٠ اهتةنمطعللال لضفو ٠ انيبم ه اريصتالو ءاملأ ج هلضفنم ءاغيج (م.) ط نونرقملا ه الكورضرآلافامو
 ةلذاكلا ط كن واق اسا

 هدعنأم 5 6 لرام ُّط

 هلجتال ط داواواناسلا

 اهلف هلوق ىلادوعب طرمشاا

 امضراع أمه وفهد

 عما كح ءادتبال هلت

 نأ ط ني.شنالا نيتْعصال
 ريسغتلا د ةرممأع ظاواض#

 مس مهم نءعباحأو

 قلاب لوسرلا هاد #5

 ز2منارغلاونارقلاب ىأ

 ىلاةوعدلاب وأ اة نوكف

 نءضارعالاف هللا ةدامع
 0 ىذلاق حلاوه هريغ

 وم افةملسلا لوقعلا 1

 رعذع هياصتنا كسل ايمن

 ملارب_اوهتنا ىفاذكو
 تاعالا ىلع مهثعي ال هال

 لع ثيلثتلا نع ءاهتنالاو

 ىنعملاف أ ىلءمهلمح هنا

 امل اريخاوتاو اذموا

 ثياثتلاورغكسلا نمهف متن

 تافدسحوتلاوناءالاودو

 دج هناك شال تاعالا
 ةءقاعلا لب رغكلا نمةمقاع

 بودنم هنا ل-.قو هل اهاك
 نكي ىأناك ةب ريح ىلع
 لوالاو مكل اري ناعالا
 ن٠ فذخلا مزلب الثل ممأ
 نافاورغكت ناوةنبر ريغ

 كلام هنال

 لازناىلعرداةوهوأ لكدلا

 هرهةتخح لكل انالراذغاا
 ع ع 2 -»

 ا لاممع هلدآ هريعخ د و

 املعهنناناكوكر ريغ هنو طبعن
 ١ ديصلا نعموعنهوىراصنلا ب طاخدووملاهبمش نعباجأ امل مثءىيسملا ءازح لههيالو نسحلارحأ عسيضنالا عك دابعل !لاوحاب

 تاحأ هلوقةداتق نع دعس انث .لاقدي زي انث .لاقرشب انثع اهعمرك ذاموتتيللالاوكلع ىلتبام
 لاق ىبحي نب نسسحلا (نثرص اهمفمدقوامنعدللا ىنعىبلا ةثمملا نم ىأ مكمل عىل ةءامالا ماعتالاّة مهب مس

 «مثدع هيلع هئنامسارك ذي ملامو ةمملاالا لاق كل علت امالاةداتق نعر هعمانر بخ لاق ار رلا دع انرمخأ
 ماو مدلاوةمملا كل ءىلتي امالا ىد_سلانع طابسأ انت لاقل ضغمثءدجأ انث لاق نيسان دمت
 فلعل سايعنب | نعت لط ىلأ نب ىلع نعد واعم تس لاق هللادمع انث لاق ىلا ءثشرص رب زلنا

 ةبواعم ّىث لاقهادبع انث لاق ىنثملا شاص رب زنللا ممل وةئيملا كملعىلتنامالا ماعنالاة مهب سل
 امو رب زلنا ميو مدلاوةترملا ىه وكل عىلتءامالا ماغثالا ة مهب كبل تلد سامع نم | نة ىلط ىلا نب ىلة رع

 كلذلا# نمرك ذ رب زنا كلغ ىل_ةءامالا هلوشبهللا ىناتساىذلا لب نورخآ لاقو هيهتلارتغل لأ
 ىل:امالا سامعن | نعىلع نعد واعم ىث لاق مل اص نب هللا دع م لاقدوادنب هللادمع مسد

 تعمسلافنا_ولس نب د.يعانرتسأ لوةيذاعمابأ تعمملاق ني سلا نع تئرع رب زن_هنالاك لع
 ىنعلاقن ملي وأن باوصل ا, كلذ ىفنيان وأتلا ىلوأو ورب زنا ىنعب لع ىلتءامالا هلوقىفلوقي كادضلا

 اوف ىئئثنسا لجو زءهّنلا نالةي آلا ةيملا مكيلع تمرح هلوقب مكملع موحاممنلا ب ردت نمكملع ىلتد امالا كلذ

 مدلاو ة#تيملا<لع تمرح هلوق ىف هنيباما تم مهما عمر ىذا اواهنم مكلع مرحام ماعنالا مهن نمهدابعل حارأ

 ىل حدا ةانءلع محام ءاذثتساف امن م ىئثتسف ماعنالاة مهن نم سالفانملءهللاهمرحناك ناورب زيا مالو

 هلو لد وان ىفلوقاا ُّق ءانثتسالا لمقأم ةلصفلةدملاعم .رحام ءام انسان ههبسش ا ءانثتسالا لمقام هلج

 ىنعممهضعب لاف كلذ لب وانى لب وأتلا له فاتدلا (دب رامك< هللا نا مرح منو د.صلا ىلحترمغ)
 ىلع كلذف ماعنالا بهن مكصحل تاحأ مرح منا و ديسصلا ىلءريسغدوةعلاباوفوأ اونمآ نيذاااهيأ اب كلذ
 نماوفوأ هلوةىفام لاخلا ىلعة لاما هذهىلئاتلوق ىلع بوهئمريسغف عدقتلا ءانعمىذاارخؤملا نم مهلوق

 هناك ىف م<لعاهدمعىلا هتلاد ءوةعب نونمؤملااهبًااوذوأ ه-مهذم ىلءمالكلال ب واتواونما نيذاارك ذ
 .رقمااوءامظلان م ةيشحولا ماعنالاة ميهوك تاحأ كاذونعمنو زخ1 لاقو ا متناوديسملا نيلعال

 لاجلا ىلع ب وص:ءءالؤه لوق ىلعربغف م<.لعىلتن امالا مرح متن اواهداءطصا ىلهت :مريغدمصلا ىل<ةريغرجلاو
اينما نذاااهبأ كل تلح ل وأول هلوةفنيتللا مسملاو فاك لام

 اهدايطصا ىلهسمال ءاعنالاة مما 

 امشدوا مناك امالا كل عىلتيامالااهلكماعئالا ة حبب كل تاحأ كلذ عمن ورخآ لاقو مكمارحا لاح ف
 الااهلكماعنالا ةهيهبوكسل تلح أ ىنعمىلا مالكسلا هج وكلذ لاق نمتاكف 00 8 | لكتالفدمص هلأف

 مهلوق ىلعةب وضنمريغنوكتف مكمارحا لاسىفاهدايطصا ىبهسم ريغ اهشحو نم مكل نيد امالا هلع لمآ
 م لاق عيكو نب نايس انثاص. كلذلات نمركذ مكيلعىلتن امالا هلوق ىف ممملاو فكل لالا ىلع

 لاقف مد لجرهدنعوريذمتلا نب فرط مىلاانسلحلات سن أ نب ع.درلا ن عىزارلار غعج نأ نعهللاديبع
 ههابش او ءابظلاو شحولار قب ىنعت مارح كمل ءوهف مرح متنا وددصلا ىلةري_ةديص ماعتالا مهب هكل تاحأ
 ةمهب كل تاحأ هلو فس ذأ نب عسسبرلا نعمربأ نعرفعج نأ ني هنلادبعانث لاق قدس اند لاق ىناملا ٠ مدع
 ل<الفديص هنافا شح واهتم ناك امالا ل> اهلك ماعنالا لاق مزح متن و دمصلا ىلريغ يكرلع ىلتء امالا ماعئالا
 ة؟وب يكل تاجآ هلوةىفلد واتلا لهأ ليوان هيرهاظتامىلءباوصلاب كلذ فلاوقالا ىو و«امر<ناكاذا
 ريغدوةعلاباوفوأ كلذ ىنعملاف نملوقلزن:لارهاط ةلالدىلءواهلاض-وابتنجأو ماعتالا هنأ نم ماعئالا
 مكلعىلستنامالا كلا او نماهريغوأ يكمارحا لاف ماعالاة مهب وكسل تاح أ دةف مزح متن اوديصلا ىلت
 الا لمةلدم_.ءلاالاهانعمناك ول ءلع ىلا امالا هلوة نا كلذو هيهن اربغل لهأام ومدلاواهنمتتمملا نمد رع

 هلوةفديصلارك ذراهظاو ترك داع بلع ىلةبامالا هلوق لصوهنلا كرت فورا تريغدصلا نموكل عىلت بام
 د.بهلا ىل ريش هلوذ عمن او هتصق ةيهانت مريح سلع ىلتي امالا هلوق ناىلعلدلدلا عضوأ د.صلا ىل#ريغ

 رك ذ ةداعالاضب نكي لش >ولادصق هناد و مةمماعنالاة م. موكل ثاحأ هلوةتاكول ءالذكو هذم لدغنم



 هغصونكءوو كح ىذلاقحلاالاهللاىلع (21) اولوةيالنأ ىلع مهثحواسبئالاهلا هود قتعا نأ ىلا جملا نأش ىف طارفالاوهونيدلا ف ولغلا
 ا ا خخ غش م م شمشم مت

 ريغ جكيلع ىلسسامالا ماعنالاة ممم وكل تاح ل يقل اوليقءرك ذىذمدقؤهحود.صلا ىلبعريغ هلو: ىف ديصلا

 ناف كلذ ىنعمىفاذلةامةح ىلع ةلالدلا نيب اد .صلا ىبحريغ هلوقفديصل ارك ذهراهط ىفو مرح متنأو هيلخت
 ةر و رضاهلعف نمل ذ ل.ةهمساب هرك ذىرحرقوهمسا,ئشلارك ذترسهط ا _عرررعلات اف لئاقلاق

 هتغانهمالك ع كر نمتاغلن ماا ذاكهمج وتو مهمالك نم لمعت ملا عيصفلاب كلذ سياو رعش

 لآ ١١ نيذإ اهي اياذا مالكسلا ىتعف كالذرب ريغىاهفرمص نم ل.دس كلذ ىلا دوام 5

 ا عستما هتيم نودفأك ذملا ماغنالاة م. هجن مك /ىلل- | عففوم ءرحىفديصلا نيلثالل او مرحاس مف ميل

 ل-> كلذ ىعت (يربابجمتانا) هلوذ لب وأن ىفلوقلا 0 م«ءارحا لاح فدي سصلان عى عاسمو

 مهملع هيانعا ءاشامباح اودع رع دارا امم رو هللة دارأامليلكتن مءاش ام هعاد ىف كش هللانا وام"

 ل مرحام < رع هداك لح امل لت نم ميلحدقعاس؟ نون اوذم مما اهيأ اوفوافهاباضق 0 !نم كلذ ريغو

 نءديعس اذ لاقدزي انث لاقرش انه اك اهوضقنتالو اهوثكشتال_فهدوةعنم كلذربغو

 صآو هدودد د وذذث ءارف صرف ذةوهدايعأ نيد وهعلحخ دا رأس ج2 ادا رام كت تانا هلوذ ةداّتق

 قلتحتا (هللا رئاع_مباولح الاونم ١ نيزلااهيأان) هلوةلب وان قلوقلا 0

 مهماك هد ود>اودتء'الوهللاتامرحا داع اني هع ااعتدبلا رئاعشاواحت الهتيال |وق ىبعمف لد وأتلالهأ

 منو كونا انا ده هضنا ارذوهممنود صو هللا دو د> ملاعمهلنأرت ءاعشاوا عالاولوانوملاعماىلارثاعشلااوهحو

 تانتحاهللاتامزح لاّعذ هنلارث عش ع نعلئس هنأ ءاطع نعمل عملا بدبح ذك لاق ىف هدانا هولا دمع انت ات

 ىعماوهحو مس مناك فدا .رساوإ ال هلوذ ئئعمنو رخآ لاقو قر عابتاو هللا طعم

 نيدجأ ان* لاق نيس!!نيدمم (ننثمع كلذلاةنمركذ دالبلان مهنا مرح ماعم ىأ هنن ارئاعش هلو
 لاقو هللامرف هتاارئاعشامأ لاق هنارئاعش اواحت الاون اونما نيذلااهيأانىدسلا نع طا اذن“ لاق لضفملا

 ىتلاهللادود> ملاعماول تالىلا كلذ لد. وان اوهجو م ماكو اهوعب دضناف ياك سماوات ال ك|ذ ىتغم نورخآ

 نبالاقلاف حا ىت لاف نيسحلا خا لاف مم ءاعلا اًنثاص كلذلاةنمرك ذ ىف ملاهدح

 انث لاف ملاصوبأ انث لاق ىنثملا ين دع ملا كانم لاهل رئاعش اواحتال هلوة سابع نبا لاق جي 2
 نوكرسشملان اك لاق هللارتاع_ماواحتالاونما نذلااهيأاب هلو3 سا.عنن |نعةمحلط ىلأ نب ىلع نع د واعم

 اوريغن نأن ول -لادارافمهح ىفنورحتن و رعاشملا ةمزنوملظعب وابادهلان ودب ومارملاث بيلا نوع
 ََق يسد ا لاق مصاعوبأ انث لاقورعزيدمجت ٠ برص هّارتاعشاواحتال ل وز ههَشالاقف مهيلع

 مب رح هللارتاعش نماذهلك ثديلاو ىدهلاو ةورملاواعدلاهنلارت اعشدتلالوق فدهاحت ن اك ىلأنبا

 00006 7 لاقو 0 ا لاقةغيذ_كوأ نت لاق ىناملا

 ىنث لاقنأ ىنث لاقدع_-نبد# انئامع كاذلاقنمركذ مم ءازحا لاف ميلعهنلا مزحام اولحتال
 تنأوهبيصت نأ هنعهتلا منام رئاعشلاغ ارئاعشاولعتال هلو سامع مان عود , ]نعفأ ىنث لاق ىمع

 ىف م<لعاه ح ىتلاهننادود_> ملاعماواالىلا كلذ لب واناوهحوتلاقملا هذ#هاولاةنيذاان و مركش

 اولدعالىلا كلذ ىتعمههمجوت نمد ان رك ذىذلاءاطعلوق هللارتاعشاوا عال هلو. تال وأتلا د وأو# مم مارحا

 'دمنتالذرعشدق لئاعلالوق نمدإ_.عفةريعشلاوة ريعش عج رئاعشلا نال هضئ ارفاوعمضت الوهنلا تامرح

 اونمآ نيذلا اهي اواكتستال مااك-لا ىنعمناك كلذك كلذ ناك اذاو كلذ نءملاعملا رئاعشلاف هيراعاذا مالا
 عسيدضتو م رهم ا ىلع ءاهقفهتباصاوُنلا محام رحت ن 5 لك سانمىفاهلك هللا اعمل ذ ف لحد: ةهنلا لا عم

 ه«مارحو هلالدو هضئا ارفوهدود>نم كلذ ريغو همرح تام هرح لالا نم مرحامشو مف < *» عسا نعى ام

 انعاو هم مودم ًاوهمارحو هلالحا مم لعن طابا وقد نيدتارامأ اهلعح تلا هرئاعشو هملاعم نم كلذ لكذال
 هدود_>ملا«موهرئاعش لالدسا نع ىسمنهننانالهنيارثاعشاوا ال للاعت هلوذ لد وأسىلوألوقلا كلذانلق

 دقعىلاهتلادوقعباو ةوأاونم

 هنيصعم نع ىو وو هدعاطت

 الا صوصخلا ىلا كلذ ىنع .هجو نأدح الزج لذ ئبث «نودكلذ نهئف صاصةخاريغن ماماع اممئاهلالحاو

 مسلسل ا مسسساللا

 قلوا1ل ان عه هي زئتوهو هب
 ةحوزل هذاحاو ناسناندد

 امئنادلو وةمحاصل هذاخعاو

 لوسر مي ضان ىداعويسلا

 0007 لوةصاكو هللا
 اهاملأ ةفطن الو بأ ةطعاو

 ىأأ مس ىلا ةهاك- ١١ ىأ

 ةاهاطتنو اهلااهلصوأ

 رهاط هنا ىأ همحوزو

 لاقياكحورلاةلزعيضيلق
 ىعم واهني نمةمعن هذه

 حاورال!ةامح تدس هنالك الذد

 نارقلا ىهعست كك اهلاكوأ

 انىحوأكلذكو هلوةىفاحور

 ل.ةوانمأ نم احو رك ملا
 مه دنأ وهل |وةكهنمةح ركأ

 دو>و نأ كشالوهنمحور

 ممسو هيلعدللا ىلص ىنلا

 اموىلاعت لاقةمالالة+ ِر

 نيملاعلل ةجر الا لانلسرأ
 غال رهملع هللا ىلصلاقو

 حورلا ليةوةادهمةجرانأ

 نه ئشنلاناىنعن حب رلاوه
 ىلا.*: هللا ص اين اك لد ريح

 مظعتلل ريكنتل او هنم وهذ

 ةقرشلاحاورالا نمخورىأ ١
 ةفاضاهنموةءلاعلاةيسدعلا

 لحال« سفن ىلا ورلاكلذ

 هللاباوم اقف. رمثثلا
 كناعاكةباونم اى أ هلسروع

 اهلاهولعجتالو لسرلارئاس
 ريسخ ىه ةنالث اولوقتالو
 ةثالثهللاىأ فوذع أ دترم

 تاذلانامهدقتعمناكنا

 ةثالث هنا و داو رهوح

 مناقالا اهتووس وتاغصلاب
 نءالا مونقأو بالا مونفأ

 اعرو.سدقلاحورمونفأو
 نيلوعل العلوني الاومالاوبالااهبييغناب ةمئاقتاوذاهنا مهداقتعا ف ناكن اةثالثةهل الاواةابحلا مونقأ اوولعلا م ون اود اذلام ودك نو 0



 اللا 20001

 3 ١ ىلا مز ذهلواهسفناب :لقتسماهولعجد ةف ميه فو ىسيع لول او اقتتال تاغصلا ىلع (م) اوزوحاذاءمالدخاوىلا انه عح ع
 اال لا دا تشمل دا لالالا الاطالة الالاف نارها 1 كاطيسكلا تامئادرععفالاو لرشلاو

 هؤانث لج ىنعي (مارحلارهشلاالو) هلوقل. دان قلوقلا 0 كلذك كلذ.ةالواها مل سثلا سعة ع 8 واللا عتهئتاغصلا

 نءدنواكس هلوةكوهو نيكرمثملا نمكءادعأ هنوك-!انعب مار كارهشلا اول ست الومارحلار عشلاالو هلوق انين رم شال 'لرشلا

 كلذلاف نمرك ذ ترامب كلذ ىفانلق 00 | ارا ارهشلا :١
 / 3 ءامدق نام ناغض لا عت هني

 ناك لآ هدا نع ومعان لاق نازرلادسب ال 3 هه همت الاثق اوأمتسنال دحاولهتلاغاعل اريدخ

 يذل ءارط ارهشلااماوسعبلا دنءالو مار ارا ره دا !ىفاول: امد الا او صاف ثدمل ا نءدصاالذ وا لرش هما نم<وب هسرف بيكر تال

 عضوملااذهفوهل. .ةدقولاتهلاهيف مركرضم تناك ر عسوهررضم بحرف مأر 1ارهشلاالوهلوقب ا هانوكب نأ هناكسوحولا

 ةمركعنع عرحنبانع جاح انث لاقنيسملا انث لاقمساقلا [نيثص كلذلاه نمرك ذةدعقلاوذ || .ىنزاواصرست دصس ؟داو

 رهشلانع كانوا سب هلوق لب وانت ف كلذو ىضماسوف كلذ فانلامتص ىلع ةلالدلانببدةوةدعقلاوذوه لاق | ىو لن وكي نأ نماهيزغت
 نم ءرااماده اموهف ىدهلاامآو (دئالقلاالوىدهلاالو) هلوقلب وان ىفلوقلا م هرفلاتق ماي | لاصت ! ىيسعهب سالف

 الا لحو زعشا للوعي هب راو بل ط وهنا ىلا هنأب رقت هلل !تينىلاكلذريغوأ هاشوأآ ىطعارعإ نم نكل واب "الاب ءانبالا

 هتمعكن هل <ةهليا هلعح ىذلا للا 0 ادع منيب ومهساواو<تالوهءلعولهأ هوبصغتف 5

 ىأ ىف لاه دعس نن د كل ذد برص داي لامايدهنوكياسغاىدهلا تا سابعنبأ نع ىو ردقو

 ىلع لشن داقيلامعدهلا لاق ىدهلاالو هلو سابعنب !نعء بأ نعجنأ ىف لاق ىمي ىب# لاق

 هلوسر وه دسمع هنأ بمسح

 تاوهسلاىفام كنار مغ نم
 ىليواتلا لهأ فلتامث دئالقلااضد , أ اوا_كالو ىتعي هنافدئالغلاالو هلوقامأوهدلقي و هي دهب نأ هسغن | ن دك حكت نفوق

 هلوقب هللادارأ امغا اولاقو ىدهلادئالقدت القلاب ىنعمهضعب لاقفأ هلالحا نع قجورخهنانيبب ىلا هئالغلا |١ يت

 الوابادهلا نمدلة ب لامىدهلاالو هلوةفتاداةملاريسغوابهتمتادلقملاا.ادهلااواالودئالقلاالو ىدهلاالو م.سةنملا ف مصتامناءزلانأ
 رك ذ ةداقلاابادهلال الكا نع ىسهنلا نمدا رأام ىعمىلعدت الةلاالو هوب كدراولاب ايتفيلعتا سوال مسقنمال نانا و تولتع

 شايع !نعمشأنعىأ ىتث لاقىبع ىتث لاقفأ ىتث لاودعسْئد# ئردص كلذ لاق نم ةءلقعلا التاهملا نم: هن

 هعلذلف هضيةهيلعو كلذ ل عف ناف مرد ةف هر دهل_>رلاداهاذ اوىدهلتادلقمدئالقلا دئالقلاالو هلوق الئكوهنناب قكوتم سملاالو
 روسلاءال نمتكمللا نيلبقم اوس ناهد نوكرمنملا ناك ىنلا دئالعلا كلذب ىتعينورخ 1 لاقو | جفا ويعد ايذاو

 لاق حن بن شحلا ”ش دع كلذلاةنمركذ رعشلان ءاهنمنيفرصنممسهلزانمىلااهتماوجرخاذاو أ تاما. تاهولزملا

 ةءلهاذا ىف لح رلا ناك لاف مارمارهشلا الومّارئاعشاول الة دانت نعرهعمانرمحشأ لاقىاز رلادمع انريخأ لوّةلاىلامعمث تءامالف

 لاقو دس «ضرعيرفةدالقداقي حجرا ةافف دس ضرعب لفرمسلا نسداشب جي اديرب هتبينمجرخاذا 0107 تاشار

 نمل ذب نمأبف مرارا نمحرتنوأ مرح نم ورحل دارأ ذادلقتيمهتملجرلا ناك ليته أ فون ىيكرلالاقتلواشم

 نكلامنع ىأ انث لاف ع يكونا انثص كلذلا تنم ١ رسول هانم ني بيعت لدم اولاه نارحت

 تلزنف مرا نماوجرخاذا كلذاد نونماب مرار عشان نمنودلقتب اوفاك لاقدئالةلالوءاطعنع لوغم سام 8 لاقاتمحاص

 ىسع اننا لاق مصاعوبأ انث ليي «ثادص دئالةااالو ىدهل االوتن الاه ارئاعش اولحتال *ينىأو لاق 0 اولاق

 ىلا 7 5 مهل نمأ مئابملاو سانلا باقرف ءاعنلادئالقلا لاق دئالقلاالوده اجتنع عين نأ نب نع دسبعهنالوقت اولاقلوقأ
 انث لال بشان دج انخرط  رانسدحاس نع مين ىلأ سان ءلبش انث .لاقةغيذحوبأ انث .لاق هناوسهللاقف هور وها

 نمنودلةباوفاك برعلا نالاقدئالقلاالو ىدهلاالوهاوقىد سلا نع طابسأ_انث لاق لضفملانب دجنأ نوكي نأ ىسعلراعب سنل
 كالا نممتقانومسفن داق له ىلا حو نأدا اراق م ارهشالا تضةنااذا ىج ة> هناك لجرلا يقف ذ ةكمرم ءابل 0 قزف اولاق رويل

 لاف د القل الو هلوذ ىفدب زم لاق لاق بهو نباانرم_تأ لاق سوت ند تا
 دق الهلا كل ذذ كلذ ٠ : نمانف ءاش ثبح بهذي ,ماهدلق يف رد ارصش نم» ريش ءا ليخأب لج نلاتاكدئالقعلا
 توكرشملا ناك مهوداق ف مرطارهت نم اشاوع زن نأ دمالةلاالو هل اوةبنينمّؤملاهللا عاما نورح 1لافو
 ةركإ 0 2 3 لاقدبجتبإ 38 7” اجلا ص د ميلاف هنولعش

 نوكي نأ ميسملا ف كذتس
 ةهشلا نق يفخلا اوهللادمع

 ىنولوياهلع ىنيىتلا
 هناىههنيا نب اهنا وعد

 فايوبتاب .غملا نعربخي ناك
 0 7 ' 2 0 نعةردعلاو 2 ١ -- .ميسملا فكنت سي نل مهل ليعفتا اومالاءامحاك تاذاعلا واوفع



 اوفكتنسملم ما عمبنمةلا ةهتمظععم (مس) شرعلالجسدقو طوشخملا وأل ىلع ثنو لام مال #مالاح ىلعأ ند رغما ةكمالا انا
 يس سس سس و و ع اضع
 لسلاح اج صصص ص مساس ا

 نعىزاراارفعسي أن ءهتادسبع انث لاقعيكوذا | !:يثص دلة ئيفاه ردهم عزت نأ ةللاىسهنف

 ناكحخم لاقدثال لاو هلوق ىف مهث دف-ل_جرددنعو ريخشلا نى راع ىلا: كجلاق سنأ نب عسب رلا

 نأهرك ذرعهنناى-هنف سانلافامهنونمأ.ق نودلاقتنفروسلاءال نمةكمر كش نهنوذعخ ا نوكرمأملا

 فنكمو مالكا لوأ ىلع ةفوطعمتناك اذادئالقلاالو هلوق لب راتب لو وة ىذلاودلقت فاه 2 عزب

 هانعمن وكن أئ:نمدئالغلاذاكاوأداقَتلا نع ى.هنلا مب ىعهنأالو لوأنعاهعاطةن ىلءلدياممالكتلا

 ادهدلقملاةمرح لالخ“ ا نعدر 5 ذىل_>ةنيأ نم ىس من هنأ مولع كوأ هل. واتن كلذ اك ذافدُث العلا اوادتالو

 ةسمزح نمانرك ذام ىلءةدالقلاةمرحدع ر ه:لداعا» 3 2 هللا ناو :دالةلا:هرحنوداناسناوأ كلذ تاك

 ةد الا ىنعف هيدي رأامىعمكلذب نييطاخملا نعام ووش ناك ال ةلاركذ نمدنالقلا ركب ىزتاهدلقلل
 اروشلاالو للا رثاغش اول الاونمآ نذلا اهي ابان ةصوام ىلع مالا ناك ذا

 ناكىذلا مرار ماك رئالقا منادئالةلالواث نءعانركذامهرعش فءارعشلا ضع رك ذدقو مرا ادئالقب

 كالذاذا5:نأك نيلح رالتقنيل- رت رعل وهولاةةهنودلعت : ةبلها4ا لهآ

 ارغاتملا للا ىديالا,تارغأك * روعاف انا االتقي ملأ

 الو) هلوق ليوا فلرقلا ه امر عننا انكمأ 16 اروعأ هلوةىتعموكلذكتالوتةملا ناس راو

 هيدماعلا مارخلا تيبلا نيد صاقاوأ الو مارخاثيبلا نيمآ الودر ؟ درع هلودد ىبعت (مارملات بلا نيمآ

 رعاشلا لاف هتمعلوةي مهضعب وهتدعو:دصقاذااذك تم اهنمل وت

 ادلب هزيغىريعب ردصتمع #« دل, ىفءاساماذا كل ذك ىفا

 ال هسسنف داغملاالوىدهلا الو مار

 نوسْلا ىنعي مهم رنءالضف ىوغت م ارحلا لبق ملى ضماهف تنيب د قوةككىذلا هللا تدب مارحلاتيبلاو
 لحرف تاز ةب . الاهذه تال .ةدقو مهكن مهنعهللاىضرب تأولوةياناو ذر وهلا نم مترا ف احأن رأ

 لاف لضغملانبدحأ انث لاقنيسلانيد# نشط كلذلافنءركذ مطخلا لاقي ةعبب رن نم
 هيلع هللا لص ذل اك ىحةياعت نسق ىبدحأ مى :ركملا دنه نب مطخلال بق ل نع ما | ان:

 لسوء يلعهنلا ىلص ىنلا ناك دقو هريهافو عدت مالا لا ةف ءاعدفة#لند دما. نمهتحرا هل فلو هدحو سو

 لاق ملسوءهيلعدنلا لص ىبألاهريخأ ملف ناط.ش ناساب ماكتب ةعس رنملج رو اعمو.لال دن هناككاللاف
 راك بول ةدعتا سوء يلعن ل ابل وبلاك ما يرفنهر واشأنمىلوراسأ ىلعل اورظنا
 زر وهو قلطن اقهق اسف ةب للملا عما رمس ع نم رسب رذرداغ بقع جب رخو

 ملغالو لباىاربسل #« محق اوس ليا اهغلدق
 مي ملد_دهنءاوامايناولاب « مضولارهظىلعرازتع الو
 مدقلا حوس*نيقاسلا بدن مزلاك مالغاومساقي 5

 هب , الاوز ه َتاْرْيؤ هدلاثعس نأ أمل و هياعهللا ىلصدتلال |وسرداراىدها ًودلةدقاما-لباق ماعنم لبقأ 7

 دلتدق هنالافاتبس اس هناق هنيب وامندب لخ متن الوسراب هباعكأ نم سان هل لاق مارا ثيبلانيمآ الو غنى

 نيسملا انث لاق مسالا خص ةب الا ءزه تازخف م ماع ىنافةيلهاجلا فهعنصتانك ئشوهاا را

 هلريعىف ةنب دملا ىركملا ةملعت نب ةعدض ىبب , وأ مطملا مدق لاق ة#م ركع نعم رحب نع حا ىتث لاق
 دقلهدنع نأ لاقفهملارظناح راخلواسأف ملسأ و.هبابق لسو هيلع هلبا ىلص ىبنلا ىلع خدمت هءامفأماعط لمد

 ىذى ماعطلا لمت هلربع ىف جب رخو مال_#الا نعد :راةماعلا مدقاسإذ رداغاغقبىلو ورحاف -وب ىلع لحد
 راصنالاونب رح اهملان هرفن هيلا ب ور غال ايت : لسوميلعهقلاىلص هلا لوس ربات هيوعسا لف ةكمدب مديرب ةدعقلا
 الو هلو يرحب الاقموعااى مناف" "الاهنيارت اعشاول كالاوم :ما نمذلا اهياايهشالز :اههريسعىف هوعطتقمل

 ملسو هيلع هللا ىلص بما ىلع مدق ع اطيلا نا كل ذو لاق مهلوس عطقت نا حياج نعىسهني لاق مارحلا تيبلانيما

 امش كرم: ةالوهدمعت نأهللاىلا لوعدأ هللاق لوقت ام ىلع ضرعاف موقة.عءادىلا لاقف رظني و داربل

 ا تاز - هل

 للاعت هللادامع من وكنع

 ملا نت ا
 فنايو مهتع ىأكلذ نع
 ةرعتلا لك ةديبكرتلاو

 كيتا وحلا اًرالاو

 نعهتمحنا ذاهغكنا عمدلا
 تغكنو كعبصاب كدخ
 الل ىأئشلا نع

 كنا ةملضفاب نولث اَعلاو
 دقوتب. الاهذب اولدتسسا
 امم لالد:_بالامدقت

 ثعنلاواهنع ناوسملاو
 2 رتل هو وسىاعاع

 ةكتالمللا:لةذاو هلوقرعسغت

 الو هلو امأ اوددما

 ىلع فوطءعمهناف ةك-”الملا

 روجورهطالاوهو عجسملا
 ريعذلا ىلغ هغطع مهضعب

 ىععاديعفوأ توكيىف
 ناىنعاانوكفه.ذةمغصولا

 وهن وكي نأ ف نايالوهملا

 تاسكؤسوم ةطقالملا الو
 تا فنانال وأ ةددوبعلاب

 ةكتالااو وه هللا دبع

 نع فارحن انيذعملا فو
 دار او لول والات ضرغلا
 مهنم دحاو لكة كئالملاب
 اضأو رياسخل َّت نوك ىبح

 الر كرك ةاادبع

 هيلءاذبع ةلالدإ فذحو

 .هتدامع نعت فكنت سل نمو

 ةيلاوهرشسقريكتسم و

 ةماقلا مول مهعمج :ىأ

 ن ركحاع ال ثءح ىلا
 مىلاعت هناا 8 يدش

 رك ذلب مهب لعفامرك ذب
 نيعرطأ |نينمؤملا باول الوأ

 ريغ لمصفتلا نا لثسف

 باحاهد>او قد رذ ىلع لص ةملاو نبقي رغلا ىلع لش اهنال ل دغملل قداطم



 لس نيد ؛ رغلا

 امهدح ارك ذ نالو هيلع

 أمك ىناثلا رك ذ ىلع لدي

 لصغتلا ىفامهدحأ قدح

 هتلاباونمآنذلا اماف هلوقىف
 باوث مدق 5 هياوودتعاو

 لسق هناك ةءطون نينمؤملا

 هرد نعنع فاكس نمو

 بزعيسف ريكحتسو
 روجأ ىأراذا ةرسحلاب
 كلذ عمبقاعبسونيلماعلا

 باذ_علا نم مهيصن اب

 ىريمذلا لسعءجول لوقأ
 ىلااعجاريهرم سف هلوق

 هذهرىلا ت< ملك سانلا

 طب رلا لص و تاغاك.تلا

 ري-غولٌثمو موهعلا بيس

 نا هلوةكتارغلاىف زب رع
 اواعو اونما نيذلا

 رحأعيضنالانا تاحلا هلا

 ىلاداع متال عن سح أ نم
 اهيأان هلوقب باطما مهعت

 ناهرب كءامدق سانلا
 دار نأ لمتسف يالا
 امهباكر ونلاو ناهرعلاب
 دارت نأ لم و نآرسقلا
 هءلع هنا ىلصدمت ناهربلاب

 ىلعناهريلا ممقي هنال لسو

 لطابلالاطب او ق حلا قدقحت
 هنالنارغلانيبملارونلاب و
 قناعالرونعوتول بيس

 اوما نيذلا اماف بلقلا

 هلاعف وهن اغصوفت راذى هلا

 هثامسأو هماكح أو

 هنيداوكسع هنباووصتعاو

 مهتفشا تأف هبلااو اًولوأ

 نع مهنو ب وناخالا ىلع
 مهلحخ دم سف ناط كلا غدر

 ىنوق ىلا عم راةطاغازه ل أ ىف طا لاق ثدبلا مست وتاضمررهش موصتوةاك زلا كونو ةالصلا سقتو

 ىلع ل ددقا لاق يرخا طف عدرا 4لافمهعمشنكا او ريدأن او مهعمت ابق اهوا بق نا ترك ذام مهلرك ذاف
 نامأ هيلطذ هنقاطنأقةذب دملا لدالح ره ىلعرذ لسع لج رلاامو رداغىةعب ىدنع نمير رخو رفاك هح و

 نأاوفذاتسافةراعتلا مظعناكواجراعنز هذ عل ارم 00 دم م سوءهيلع هنأ ىلص هللالوسر

 نيماالودثالعلاالو ىدهلاالو ما رخل ارهشلا الو هللارثاعشاول حال -وزعهننالزناف هعماماوذحماب ودول
 ةب الاماراثدبلانيسآ الو هلوةىفدي زئب ا لاق لاق بهونبراان رب لاق سنو ل مارخلات يبلا
 ءالؤها الا ءلوسراي نول للا لاُّدَو رجعت ثول مي نيكرم ل نمثدملا نوم مل سار ءاج تلا موت اذهلاه

 مر ماركات دبلانيمآ الون را ا يقتناالا عهعد نإفءالو هلع 5 نوكرسشم

 نملوقبم ارملاث ديلا نيمآ الو سابع نبا نعهسدأ ن ءىأ ىث لاقىمعع ىبث لاف لأ ىن لاودعس

 0 كلاعذلا٠ نعومي وج نع ميشهانريخأ لاق فوعنب ورع انث لاق ئجثملا / مرح ًاحاح حول

 نع ىزارلارغعج فأن عىمومرلادربع انث لاقعسيكونبا اسمح حاملا ىنع مارحلا تيبلانيمآ
 لاق مارحلات يلا نيمآ الواقف مه:دف. لج رهدنعو ريضشلا نب فرطمىلاا مج لاق سنآ نب عد. رلا
 ل وسنماهتمن ا ىلع مهعات- ادعي ةي الاهذسه نم ضسناسعذ معلا لهأ 1 0 نود رب نيذلا

 محم مل لاف صاع ن ء ناس نعرب رح غي لاق ع كو نبا يدص كلذ لاق نم 5 ذ اهعيج سن مهضعب

 كونا ايئص دئالّقلاالو ىدهلاالو مارخلار عشللاالو هتارئاعش اولا . الاوزهالا ةدئاملا نم

 هتلارتاع_ماواحتالاونمآ نيذلا هي ايدها تع نعم كلان ع نيس>نءناسغس نع نورهنب دب زب انث لاق
 ايرتشتالا6 قازرلاديعانرمشأ لاق حي نب نسملا 00 2 مهوع لجو بد د نيكرم طا اولتةاا تست

 رئاعش اواح الاونمآ نيذلا هيأ اية ' الاهذهريغ ةدئاملاةروسن 6 لاق ىعشلا نع ناس نع ىروثلا

 الوهلبارتاعشاوأ تال هلو ىف دا نع ءرمعمانربجخأ لاق قاز لا دبع انريخأ لاق ىحب نب نسما اييثرص هنا

 مرار هشالا ىفاوا:اًةيالنأ اوراق ثدبلا نعدط:الدةمول 0000 وسأملاقة, الا ءارطارهشلا

 د واعموبأ ان لاف عليكو نبا اني ص مهوك د>-وُثدح نيكرم كمملا اولا هلوةاهخستف ثيملا دنءالو

 نيكرسذملااولتقا ةءارباهتدعسن لاق مار كاثيبلانيمآ الو هولا تارا عاداخال لاذلا . نعرم و> نع

 انئدع 00 علل انث لاقتوعنب وربع انث لاقىبثملا

 ىدهلاالو مار 0 با سد ءرودنمنعرعب وح انث لاق مبكونإ|
 هلوةىفدب زئن الاف لاق بهو نا اانزم لاق سنول | دع وهاك لرتفهنعىسمْئش مادذهلاقدثالعلاالو

 مزلا تنبلانيمآ الو دئالقلاالوىدهلاالو ما اريخارهكلاالومتا ارثاع_هاواحالاونمآ نمذلا اهيأاب
 هودي . الاهذهن من ىذا نورخ 7لاقو ةذاك _هداهح همام اذهز همذ مسا وسنم هلك اذهلاف

 0 انت لاق عم كونا اب هه كلذلاق نمر د مارخلاتيبلا نيم الو دئاللاالو ىدهلاالو

 1 مأر 1لاثءبلانيسمآ ةدئاملا٠ ل سسانكحلا# عقهن و رعى نبا ىلسعتأ ًارقلاق نا_علس

 نيدمم ,'

| 

 رد مهوعكدخو - مدس

 هللادسحاسماوز ,هعل نأ نيكرم ملل ناك املاقو + هوك ل وث.ح نيكرشملااول#ةاهّلالاقةءارباهتنع# |

 ماعلا اوهواذه مه ءاعدعب مار لاا كرس توك ملا غالافورغكسلا, مهسغنأ | ىلع ندهاش

 نب مامه ع لاقلاهتلا نب حاحا ع ان لا هد ناذالا, هسة ىدانذ ركوب أه سيف ج - ىزذلا

 ربا اجار كان تببلانيمآ اهنمزحسم لاف . الامارت اعشاول الاول :ما نيذلااهيأاي وق دانت نع م

 ندجأ ا لاف نيس ان د# انئص .ةدبعشب د حور كف مهو دجوث يح نيكر ش 394 ولدا

 ا يبلانا الودئ اللا الوىدهلاالو مطعما ناشف لزن لاق ىدسلا نع طابسأ 0 لاق لضفملا

 قع ع هب واعم ؛ ىلا لاقهتبادمع او لاق ىبث دل راي مهو مش فقت تحج مهوأتقا لاّقف هلا هذهست

 نأ ا اوعنعت أن ي_نمؤملاهلا هتف اعبجبتيبلا نيمآ الو هل اوةىلاهنلارث اعشاول عال هلوق سابع ان 3

 ا

1 07 

 ١ لكن هلكت بلع ا اسس رخل نذويراومللامامألا (مي) عجشل وقك اذه ناب فآشك- اى

 كس ل لسح : 0 0
 ممم وتعمس نذأ الو زار نيعالاب# مهلع ل ضغشيام لضفلاوةنللا:جورلا سامع !لاقلضفر هنماحر ف
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 يك

 (مم) _هيلايقتماطارصرب د قتلاو ىينحلانيدلاوهاغتءاطارص ندابعىلاىءيلا ١
 مار ادصسملااوب رقي الف سك نوكرشم لاا غااذهدعب هنبالزنأ عرفاكو أن مؤمنم هلاوذرعن وأ ثد يلا عع

 مم وم ١ وهل نم 1 نمهلي ادحا #م :رمعتاع لاق وهللادحا شما و رهعب نأ نيكرمشملل ل داذه مهماعدتب

 رمعمانريخأ لاق فاز از لادم ءانرمتأ لاق كنب نسما ائاص مارك ارسملا نم نيكرشملا ىنافرخ آلا

 نءيرخ اذا ةملهاجلا ف لجرلا تاك خوسنملاق الا مارح ارهلأالو هلاز م اعشاوا ال هلوق ىفةدا5 ن ع

 كرما ثلا تاكو دحأ هلضرعب ملفرعشةدالق داعت عجراذاودحأ هل ضرعن لف ذرعشلا نمدلقت جحادي رب هس

 ث.ح نيكرسملا اولثق | هلوقاهخسنقثمملا دنعالو مرخلا رهش | ىفاولثاةنالنأ او سعأ وثيبلا نعدصتالذكمو

 رضاء, نماهن ودلقتي ةياهالا فتناك ىن لارث العلا الا ئس كلذ ند ج:1 نو رخآ لاقو 0

 دهاكت نع حيد نأ نبا نغىسبع لاق مماعوأ انث لاقورعز د# و دك كلذلات نم رك

 ال عال هللا صدت نادك لاق ب هلا مار 1 ارهشلاالو هتلارئاعشاولادتال 1

 دون لك ىلعهتامرذ مارحلات بلا نيمآ الاوكلذ كرتفدت 0 .رذ هتماقاو هلعف

 لا راو أو هل دهان نع جف أنبا ند لبش انث لاق ةغيذ وأ انث :لاق“ يالا ' :عدط مهتفاخا

 نيمآ 0 ارطارهشلا الو هلوقّدب الاه ذا سه نم هللا محسن لاق ن 00 كلذف

 ة:سلاروهش نماهريغو مرد ارهشالا ىف كرمشلا له لامة ل- ادق هنلا نا ىلع علا عاجالمارخلا ثدنلا

 نمانامآ هلكالذن ارا ءج ءامل هيعارذو اهقنعدلةو ل >1|تكأ ىلنعاَو أ كلذك واهلك

 امأو عض دوملا اذه ريغ فدل الفلا ىعمىضمامث اذ انيددق ةوتامأ و 1 نيمسملا ن مةمدل2ع هلمدقت 05 5 لتعلا

 مالسالاو لرمشلا له نم ما را ثيبلا نيم ةمزحاواحتالو هر هاط لوح هناف مارا تيبلانيمآ الو هلوق
 اوأةاهلوق ناك ثالف مهتلج فيل اد رشا سها ناكتف كلذ ليحل اذاوكتينلا منعنع
 ةدحاولاحىف م-هلاتق لري ومهلتقي مالا عام ج ارب اج ريغ هنال هل خ- ان مهوكدحوُث .- نكحرشلا

 تيبلاوأ ماركا تيبلااوم امهلتو نيكرسملا نمي ررخا له أهلنا مكس نا ىلع ع .+لاعامجاىفودحاو تةوو

 نيماالواضبأ لمحو خ وسم مارحلات بلا اومأاذامهاتق نم عنم انا لعب امهريبسغو مر ارهشأ ىف سدقملا
 رد لأ نمتوكرشملا كاذن نة تاك تاوكلذ لعلم واتلا لها زنك اول ارمشلا لهآ نم ماردلا تببلا

 اًضيغتسمناك امتاكو رهاط مهند كلذ ف فالتحاالناكو كلذك كلذ ناك ذاو وسن ءكشال اضد ًاوهف
 ىلوقلا ف 0 ريغ ىنعم اذ له حا ناو بجاولافةعارهاط مهنق

 حاب رالالضغلاو نو سلي ونوبلطي نوغتسي هلوقب ىنعي (اناوضر ومب رنمالضفنوغتس) .هلوق لي وأن
 مهاندلحاع ىمالا نموه ريغب لح امامندلا ىفةن وعلا نم مملح الفم معها ىذ :رناودرلاوة ةراعغلا ىف

 نيل 1١ نص كلذلاق نم 7 لا : وانلا] ها لاق تللذىفاذاق ىزلا اود ود“ هد ميج تب

 توكرسشملاوهلاق اناوضرو ممم رنمالضف كود د ١ هلوقىةداق نعرمعم 0 لاق قاز رلادسع انرمخأ

 لاقناماس نودع ان لاق ع.كو ونا نص مهايند مهلبص اه هناوضر وهّللالضذ نوسمنل»

 لضغلاو أن اوضرو مب رنمالضفنوغتس هلوقىف ةدانق ع ند ورع ىأ نبا ىلع تأرق

 انث لاهىبثملا ,' م رصاجذةب وعلا م 4 لت الناوايندلا فم وثداعم ملصي نأ نوعا ناذللا ناوضرلاو

 هنلانوضرت مهلا ناار دب الطف نوغتم ١ سامع نب | نع ىلع نعم واعم ىبت لاق هتلادمع

 ىلاا:سلج لاق سنأ نبع رلانعىزارلارغعح ىف أ نعفتادسع ان لاقع كو نبا انئطص مهعع

 نا اوضرلاو ع 1 ىفةراكتلا لافاناوضرو ممم رنمالضفنوغتس هلوق ىف مهث دف لحرهدنعو ريذهلا نب فر 2.

 لحرف عتب لاق افتعسأ نأ نعتبعت انث لاقرعح نيرجم انث لاق ىثلانيدمت اًنيص 5

 ورعءن دمج 3 اناوذر ومهم رنءالضف نوغتس ةد َ . ًالاهزهالتوهيسا,اللافاعاةمهعم لمع وع

 تنوغس لافانا اوضرو مم رنمالضف نوغتسب دهاكتن ءمدت أنبا نعى دع ام لاق مصداعوبأ انث لاق

 اوداطصاف متلل-اذاو هوانث لح كلذ ىنعي (اوداطصاف متال-اذاو) هلوك لد وأن قلوقلا و ةراضااورحالا

 ا تت ل
 اكل د كرف 1104 13 نزع ةحز جا 213001 55 0

. . 

 ىذااوههنالنيإالا هيدارملاو قاطمداولا نالوالاةثالث تادسقت نيبهيفديالو قلطم ةن .!الارهاظ نا ملعادإو ىذري وما نالهنا ىأة فصلا

 تاذللا ل-ذةااوتج لاب دارت نأ لوحي و

 ةيادهلابو ةيقايلا ةمسحلا

 مةعادلاةيناسو رلا تاذللا

 ةر ولا مدن هن احس هنا
 ماكحأ اوهوهناه دنا موب

 كن ودعمسلا لاق ود را اوما

 هّنلانا لعلا لهأ لاق ةبء الا
 ةلالك-لا ىف لزنأ ىلاعت

 ءاتشلا ىنامهادحا نشب |[

 هذهلوأ ىلا ىهو

 فصلا ىزخالاوةروسلا

 هب اىعست ازهلوهذه ىهو

 لاق رااح نع فيصلا

 1 لد دف تكا
 هيلع هللا ىلسص 5 اوسر

 تاوخا أ عبس ىدنعوملسو

 تقناف ىهجو ىف عفنف
 ىحدوأ هللالوسرا» تاعف

 سدحافلافنكثلا.قاوال
 ىرحا لاف رطشلا تلقف

 لدم ىتك رثو ميرخ م
 توك ارأالىناربا-اب لاّقف

 لق هّنلاناواز هك عوف

 كتتاوحخالىذلانيمف لزنأ

 نيثلثلا4تاوخال لعحو

 نسلزنابرخآهناىور و
 هنلالوسر ناك ماكحالا

 قدرط ىفلسوهيلع هللا ىلص
 هان اق عاد ولاة ماعةلكم

 ىل تالاقفهتنادمع نب رباح

 اهئاريمنمذخ 1متفاتخأ ||
 دقواده تازنذ تنام نا

 مسا ةلالكلا نا مدسقت

 . نموهوٌتراولا ىلع عمي

 ثروملا ىلعوداولاودلاولا ادع

 ندلاوالو هلداوالىذلاوهو
 سا مفتر كلهو سانا
 رهاظل ااذهد »مدمن رددت

 ىلع عفرلا داو هل سيل لكشو



 ' ادني وثني ق ىضةلسوم.لع هللا ىلص ىنلا نادوعسم نب نع ىو رام اهصغتاهنكلو .. (مج) اهطةسنالفتنبلاامأوثدئالا طقسد
 6 فصخاا تننللن أب تحنأو اة

 سدلا نيالا تيلو
 اذه ىلعف تحالل ىفامااو

 تنيالذ اة أ واتنب فاول

 تدالل ىفابلاو فصخلا
 رهاط ناىناثلاةيوصعلاب

 نكيولاذا هنأ ىهضتقيةبالا
 تالا نات دلو ثمملل

 كإذكس لو هدنلاذ. ان

 طرسمثلا لب ىالطالا ىلسع

 الودلو ث.مال نوك, الثا

 عمت ,رب ال ت>الانالدإاو

 هلوةثلاثلا عامج الاب داولا
 نمت الادارلا تينأ هلو

 نال بالانموأ مالاوبالا

 نسم خالاومالا نمتدخالا
 لوأىامهمكحركذ مالا
 لاقمم عاجالاب ةروسلا

 اهودجأو ىأ اهثروهو
 نااهلام قرغتس واهئرب
 نمسكيلا ىلع مالا ردق
 م نااهدعب هئاقبو اوم
 انلفاك نيا ىأدلواها نك
 نودحالا طعس نيالا نال

 خالاىفازهنااض:أ و تنيلا

 امأ بالا نمو نوبالا نم
 قرت سال هناف مالا نم خالا
 منادارملااضي أو باري
 تالدلاو الو داواها نك

 خالل طة ماض: بالا

 مسوميلعهتلا ىلص هوقل
 اهلهاي ضئاريغلااوةحلآ
 ا دةصع لوالف قيام

 لاف مث حالا نمىلو اب إلاو
 تر نم ىيي اتناك ناو

 ىتثو بناها والاب
 ن م هلوقك روف جاوبت
 مالكا اذكو كمآ تناك

 ناالإة ماجد ىفلاق قي دصااناىكو راقو زدزوك "ذا بناس بلغ هنكب .اباو الا واير ًاوةوحخااوناكت ا هلوق ىف

 نالذ يح مت'ثنااوداطصا اوهدايطصا فكم اءميرخالف لوي مرح متن اود هت نأ 2 مىذلا د.ملا
 لب داتازبهأ 1 مجلاف كلذ ىئازلفاع : ولاردق مارح لاح ىف مك.لعمتم ستنك للا دينا عملا

 ىهلاق هنا دهاع نع نيدح ادد لاق مسه 15 لاق مها ربا ني بوعد ومد كلذلاقنمرك

 ماعلا نعجا نع رجالا دلانوبأ مث لاقع.كونبا 0 2 اوداط_.ماف ماا -اذاو هلو ىبعب 5 هصدخو

 مءاش نمو لعف ءاشن هلاقاوداط اف متال-اذاورك ذ دكدم رعب تسلوة صخر هللا نات ؟ىس+ لاق دهان نع

 نع لذ امك لاف عب كونا اين دع هل“ مءاطعنع ادع نعدلاخ انث لاق ععس» كونا انيئيص لعب

 نا نخص دطدب ملءاش ناوداصءاشن اف ل اذا لافاوداط هاه ملل اذاو ده عت نعنيص> نع نامغس

 ناك وامجاوةعتملا ىده نملك الاىرب النأك هنادهاجنن ءلحرن عمي رحئبا نع سا ؛ رداء الاو عكو

 هول وأن قلوقلا ف رألا قايريتناةهالسسمل اتي ذا دياطوسا ماج ذوب - الاوؤد لوبأك 1

 نب هيلا. ا ىلا درع مكةلمجالووكنمر هالو هلو هواْمُت لد ىنعب (مينمر <الو)

 ك ,انشينامحاللوقيم ود ن ' انش نم ردالو هلود سامع نما نع ىلءن ءملاصْنبةب واعم ىبُت لاق جانب

 ملمع الىأموقنأ اعكسر الو هلوق داق نعديعس انت لاقدي رب ان لاقرش اًيثدص مود

 مل نةحال م :مرحالو هلوذ ىن-_عمنيد را تي لات اهل وأن يفاوغلت ددشا م مناف ة الاب ةفرعملا له امأو

 ىنلج لاقي لاق وم-:امحالهانعم نيد رفوكلا ضعبلافو رانلا مهل نا قدوهرا.ا مسهل نا مرجال هلوق نال
 رعاشل اثس د بج مجس 2 اوهملع ى ىمرحى ؟ازكوادك تءعنص نا ىلءنالف

 ود معي نااهدعتءرارق تمزج #* ةسزعط هدم ءابأ تنءطوأو

 ىنعمك-!نةمجال مكسنم هرحالاوأ اه نيذلا لاف نأ آرعلا نم هلوان ىذا ىنعملا ىلعوهنم ق قب رفلك كلذ لواَتف

 تملا ىف هانعم مةلمحالءانعماولاق يذلا لاقو ب سعلا:رارغلةنعطلاتة> هرارؤتمزح رعاشلالوق
 عسب احم هركعال هلوذ ىتعمنينق :وكلان مرح لاَ و اومصعن نا ىلعو رارقتاجاومصعتتا هرارذ تمرح

 كفار بدينا رارغتسسكورا رف تمرحتيبلا ىف رعاشلالوق ٍلوقلا اذ_ه لد اه لع وانو موق نك 0000

 اهاز :كح ىلا لا اوقالاهذهومببسكبمهمرجت حرخو مهمسأك ىعع هإهأ ةعرحنالذ لوقت برعلاتع عمو

 هضعب همسك نموهضعب همسك أ ادعف لحر ضعا ىلعالخ دج قمنا كلذو ىضعللت» راقتمهنعاهانمكح نع

 كلذوةداتوو سابع نب اهلاقام فرالا ىنعمع نعةنايالاف نس اوه ىذلاف كلذك كلذ ناك ناذو] هقحأ د قف
 ةءارقىف ءارقلاتغاتحاو ناودعلا ىلءموقن" "انش :امعالو موقت : انش عم هركالو هلو ىتعماههبمجوت

 وهونيفوك|اءارق ضعب كاذأر قو همرحأ هتمزح نعام لا خشب منصر ءعالوراصمالاءارقةماعهن ار قف ل

 عسر جالو أر هلا سءالانعرب رح ان الاف عسب ؟ونءاود.ج نبا (سادصام سوالاو بانو نب يد

 الوكلذارق نم ةءارق ةءأ ارّقلا نمباوصلا,لوأ و هىذلاو نمرك وهو« مزحأ 3 ةمرجأ نم ءاملا ةعففن سم

 ىةرئاسلاة نو رعملاةغللا!ماوهةلدئامذو ذشو راصمالاءارقىفكل د. ةءار ةلاةضافتسال ءابلا خشب كم رك

 ريبغباهنم ق>ًاوىلو أ ةاغللا صفاي نارقلاةءارقوهذوذش ىلع مرح مرح اهضعب نماعو م مناك ناوبرعلا
 : رعاشا ال ]وو تِم مرحلاف نمد نمو كلد

 سآ اياو لثق نملئابقلاىلا تيوباموالكج ينل
 كب + رن ن : .انشمهضعب هأرقف كلذةءارق فءارقلا تغلتدلا (موةنآانسش) هلوقلب واي فلوقلا

 ناريطلاريلفت نالعف ىل_ءفاب ىذلا ردصملاىلا كلذوب ماهم 3 وة ضغب ىبجي خيل ايلانونلاونيبنلا

 اهدجوت مسالا ىنعع نيشلا تو نونلا نيكسني موقت 00 رخ [كاذأر تو نالم مرلاونال بعلاو تالسنلاو

 نمناركسلاّب , 5 لعف ىلعهنملعف نالنالعفرب دقن ىلعت امش رض موق ضخ لمع الكارب مهن
 ًارقنمةءارقباو هالاب كلذ ىف نيت ءارقلاىلو أ وهىذلاوءاسم» الا نمل ذهمشً امو شطع نم تاشطعو ركس

 ىنعمىلا ءلذمههجوتو موق ضغب هانعمنأ ىلإ لي والا لهأ ليوان رم ليوا خئاببلاةرع تونلا نونلا تغب موقت انش |
 انمنيفل

 ردا



 مت ىلاومالانمةوحخالاو:-وزلاويوزلا (م0) فاجن ناثوداولاودلاولا ىفاهالوأ ضْنارغلا ىفءاسنلاُ روس ىف هللا اهلزن أىئلأةد”الا
 ةودخالا ىف ةر وللا اهم | تا تس بج

 مالاو بالا نم تاودشالاو
 فلاغنالااهم مت ىتلاو
 مكلهنلا نيس ماحرالا ىلوأ
 نوبرصيلالاقاواضت نأ
 ةهاركى أ فوذع فاضملا

 نوبذ وكسلالاقواولضت نأ

 فاح ردا لافراواضت الل

 0 لانجاح
 ةلالضامنأ اولعتلةلالضلا
 ىم لكد هللاواهو نتف

 اًقدهناس نوكمف ماع

 ةروسلا مدخاف لص عنب رعتو

 هناك معل الامحح ناس

 امهذةردقلالاكاهأدتبا

 رداصملا نمءاجاعف برعلا مالك نم مصفلاةردملاىئعمىلا اهدومكلذتاك ذاو مالا نعمنودردصملا

 لمرف ب ردن ءنالمرلا ونار امسهاوق نمت غصواك هنكست تود«. اثَكب رو ءاغلا مب تالعغلا ىلع

 كلذ ر قاثراف ل عأالو لاعفر دقت ىلع نانشلوةبن «برعلا نموانانشهانشأ هتءذش نمت انثلا كل ذكسف

 رعاشلال وة كاذنموكلذك

 ادنفو نانشلاوذهيفمالناو « ىسهتشد و ذايامالاشيعلاامو

 لهأنملاقنمرك ذ نالعفىل_همالا قوهولاعذرب دقت ىلءراصفت .انشلانمزمهلا كرت نمتغل ىفاذهو

 نعىلعز عتب واعم ىنتث لاقملاهنب هتلادبع انث لاقىتثملا «”مدع موق ضغبموقن انشليواتلا
 نعمدانسأب ى ءرخأ هم ىجشملا ْئى صو م وة ضغب كما مح الم وةن انش ركبالو هلوذ سامع نءا

 ةدادق نعديعس انث لاقديزب انث لاقرشب انئادع اودتعتن أ موتةوادعر:لمحاللاةفسايعنبا
 قدي زئءالاقلافق بهو نباانرم_> لاق سنون ندع مود ضغب كنم ةرخالم وةن انشكنم رح الو
 دعسملا نع كودصنأ) هلوقلب وان فلولا و اودتعت نأ مهؤاضغبلاق موق نأ انش مكنم رالو هلوق
 نأ نييفوكلاءارقةماءوةن.دملا له ضعبءارهذ كلذةءارق ىفءارسقل اتغلتحشاو (اودتعت نأ مارملا
 ناكواود_:«7نأ مار ادعس ا نع5 اناوهدص مود ضْغِب مكدنم هر اليععتأ نمفلالا مب. ودسد

 الو ىنعع نانمفلالا كب مكعسحو رصنا م وحن انش مكسنم .ردعالو كا ذأ رشي ةرمدمل او راَْلا ءارو ضعب

 د دوعسم نب اةءارقىفاملا اوعَرفا ودعت تما اراادحملا نءادصمك-ااون دحأ مهنا مم وق انشكسنم هر
 تصهرتلا ل صع وةمهلالامتب : 7 0 10 : ا 0

 عيطملاو ىصاعلل بيغرنلاو ناتو رعمنأب ءارفامسمناىدنعكلاذفلوةلا ن :باوصلاوهن ءارشيارابتعا كلذك كلذار قف مودصينا

 س لاتاه قاتلا هللاو |[ وهتدبلا ن عدص مسو هيلعهللا ىلص ىنلا نانا ذواممةدحا اولك ىنعم مك راصمالاةءارقىف تائر وهم
 ىفام هنانافاو زغكت تباع هانعذنانمفلالا تن كود ص نأ اردنذتالدد عب ةدئانملاةر وس هلع ار اوةسب دا موب هيك او

 نءو م ملعاودتعت نأ مارملادصسملانعةيبي دحلا مون كودصن أ لج نم سانا هيأ موق ضغب ؟- :امحال
 نال هلو د متدرأ اذا مارا دلل نعكودسص نا موقن انش نمرحالهانع:فلالارسك كود صناًأرق
 ما را اددملا نعوهدصاولواح دق ةكم تف مول شد رقنم هادو ملسو هيلعهللا ىلص هللالوس راو راحن ذلا

 نءمهود_صمهناوملعءار_تعالا نعى مل اينارسكب كلذأرق نملوقىف نيمؤملاىلاهللامدقتف
 لالا تشب كلذ ةءارق ناف تةصوك ناك ناورمالا ناري_غنيداصلا نم ءاذنوكب نأ لبق ماركا ردصسملا
 دقدصلاهكلذك كلذناك ذاوةسيدخلا مال دعب تلزتا هما يف لعل اله نيد ةادئالهروسلاهذهنال ىنعمنينأ

 ىنسعي ضرالاوتاوملا
 هلامك-ل نكي اونو نا
 هل لكدلاف اورغكت ناو

 اواسكال 0 دىاولغتال

 طارفالاو ظن رغتلاىفرط ىلا

 مف ناشفاوط ردو لاف ! : دل
 1 ءاومه 8 ان ناش دوم ا نع مهيأ هد ص لح 1 نمنداصل انا عءادتعالا نعزينم واهني ىف نيك رمسملا نم مدعت ا

 الواذاة بأ آلا لب واتف مهمآ ىف يكل هنا ءدسح ىذلا دحلااوز واح نا ىبسعن هناق اودتعت نأ هلوفام و مارا

 ةيلهاجلالو-ذيبلطلا نعى.هنلاىفتازئا مارك ذوممهركو متيم !اهفهننادعاط اومزلا نكلوهسنع

 ره ادش نع موت ىل أنبا نعى سع 5 لاف مصاعوبأ ان لاقو رع نيد#ت ندع كلذلاف نمرك ذ

 ناك هنالةفرعب غلا مود لي ذه نمنايغس ىنالاغ اح لتقدم ءاةاح نم نموملجراودتعت نأ هللا لوق يف
 ولأ انك لاق ىئثملا ئندص ةءلهادا لحزب لمق نمهنبا نعل ملح وهيل عدنبا ىلص د6 لا ةفدمت ءاغلد لتقي

 كلذلافقنمرك ذ خوسنماذهنو رخ ؟لاقو هل مدهات نعجن ىفأ نان عليش انث لاقةغيذح

 مهؤاضغب لاف اودتعت نأ موقن "انش مك-ضمرحالو هلوةىدي نب الاف لاق بدوني اانريحخأ لاق سنون "رش دع
 هدحدست زهن لق هلك اذ_هلاقواونواعتواو دمعت نأ ماركا دصتملا نعكودصنأ ًارثو كسل لحالام وب انآ

 مك-:سم اعف ولا اودتعت نأ هل_ةحالخ وسنمريسغهنادها#لوةباوهلاب كلذف نيلوقلاىلوأوداهملا

 اوفواعتو) هلوق لي وان ىفلوقلا ُِق اهل ماسلا بح ةسالا ع وسام .وهلاغي نر <م كلذ لوح ااذا و هب

 نعياوىوةئلاورملا ىلعاونو اعتو هلوقب هؤانث ىل- عب (ناودعلاو مالا ىلءاوف راعتالوى وةتلاو ريلا ىلع

 هيحىفاوط رفأ ىراصنلاو

 للك كلذكوهتلان اهولء ف

 موق سنن هنا هل ىو
 هتيذأآ تاطو«مازتسا كرت

 هسا ةدانزلب وتو
 نيدلاق ب بف دهجتاعت شحم
 ةالغلاو حر اوذاك هبىضر
 لأع اًذهلو ةحسشلا م

 هيلع هلا ب صهننالوسر
 ترطأ اي ىنورطتاللسو
 محرم نبى دع ىراصألا

 [هيف يذيذا مل داسجالا يبحناك هسيلع ةبناسورلا بناج ةبلغلو ىبورمأ نمح ورلا لق كلذكن وكب حورلا نأ اكبأ ةطساو ريغنمنك 110111 | | سس لسا شاع ط هسا طف 217: .٠ ٠ اذان قاما الا: هس سنا د
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 هليئاسنا فتن شب ندعم نمهتدناحو و رهوح صاخت نفثاسنالا هاء روك ص هز أ ةهحلك (مه) ريل لا رلادادعسالاازبهو

 ىف هسنكو ىسعد وك

 ىولةلاءساغئايىلاعت هلا

 امكاناذآ | هيهتغب و ةّممملا

 ىف نوكش اءعانوس.عو
 ل اوهنتم] ف ىنلاكهم هود

 كارلا ستضنا زرع
 اوهتنال ب هّلاو لوسرلاو

 ةب و رنع ةد_>ولارظنب
 مل فشكشيف ةثالثلا
 هناسدحاو هلا هللا اما

 ئسهتننادحو نم داو نأ

 ئاقعلا قيقادوج ولاهل

 انطاروا ارهاظوارخ اوالوأ
 ههح والاءالاه ْئشلك

 كلاهزكلاليكوهتأب ىفكو
 نأ عيسملا فكن ةسي نس

 ةيدبعلان الهتادمة توك
 تاكمالا ةمقشح ىهو

 قطن اذهلوهلةيحاوىاذإا
 هتبادع ىناهلوقب دهملا يف ١

 امنانو رقملاةكْالملاالو
 راغكلا ضعب نالمه 0

 ةكلفالملا نوإوع اوناك

 ىئ واصنلاتلافأك هتناثانم

 ناهرب كءاجدق هللا نباجسلا

 هيالاناه رب ىنلأ ن سقت لعدم

 ناهرب وةسلكللاب ناهرب

 ريع رسغءاسسش ىف ناك هريغ

 تاه رب ناك ام لثم مهسغنأ

 كلذ نقهاصعىف ىدوم

 رصبلا غارامهرصن ناهرب
 ىناهغنأ !ناهربهنمو ىظايف

 بنا نم نحر لا سفن دجال
 اموهناسل ناهربهنمو نملا

 ناهرب و ىوهلا نع قطني
 ىو نيمملا ىف قد هفاصإ

 مهو كلذ نماولكاو ةمربلا

 ةئمرعلاو هوك رت ىدح فلآ

 ناهرب وريح مون كلذوهنلا تذاب ريق دمرت / ىهوهوجوهنلامرك ىلع نبع ف لغت هلغت ناهرب دزبخي نيل اروهاكر فت

 هئاّقن ارهتلا ضأ امءاقثاو مهى :وةتلاو هبل معلاب هللا رضاع لمعلا وهورملا ىلءاضعب نوئمؤملا اهيأ مكضعب
 لرت ىلع سعب مالا ىلعاضعن مك ضعب نعيالو ىعي ناودعلاو مثالا ىلع اونواعتالو ةلوةوهمص اعمنم هيانتحاو
 فوكس: ف يكل ضرفو سس ديف مكلهنلادحاماو زوامتت نأ ىلعالولو#» ناودعلاو هلعشب هللا كم ام

 نعل نك-لو اودتعت نأ مارا رصسملا نع ودطنأمو هل هم هرعالو مالكلا سل

 ءاهتنالاومهريغ ىفو مارحلاد ملا نعكودص يذلا م وقل فوك ااه ام ناءاب" الاب سمالاباضعب
 ىفانلقاع وكالذف الد ىلعاضءب عك ضعب نعي ويتم كا مامر .رباس ىف ووش ريغ فو مهم اونان ناهنلاكأ 0

 هءواعم ىنث لاقشادبع انث لاقىثملا , مرج كاإذلاقنمرك ذ لب واثلا له لاق ىوَةَتلاو ربلا
 لالا ئقدص هنع ثم حامىوقةتلاو هيتس امريلاىوقتلاو ريلا ىلعاوفواعتو هلوق سابعنب | نعىلع نع
 ربل اىلعاوفواعتو هلوق ىفةيلاعلا لأ نع عبد ىلا نعدبنأ نعرفعج نأ نيهللادبع انث لاق قع انث لاف
 دب ىُهللأ تا هللا اوقتاو) هلوقلب وانى لولا ُُه هنعش. مامىوقتلاو هبت ماامربلا لات ىوعتلاو

 ىس هللا | اوعتاوهر 5 زعلوةب همز واكو هدح ىدتعأ نادي مثوهؤانث لج هنبا نم دعوا ذهو (باقعلا

 وأ هب سعأ أعقد هأ مغلاخو دحاسوف هدح ملي 0 را نائوذمو !ااهيآهّلااورذحاو

 هللا نا رك ذرعا ةفةذشلاب هباقع فصو مت هءاذعملأ اووكس :وهيافعا اودجوتستق هنعك امناعفهيهن

 ل -# نمواجم هتلابذوعناهمهل نكس .الواهر جرمعالواه درس ا هطدال رأت 00 رس نادل درع

 ىنعي (هيهتئاريغل لهامو ريزنملا مو مدلاوةَتيمل مكاعتءرح) هلوقل», وان فلوقلا 0 اهتمانب رش
 4 اا مهريطوربلاباودنم و اس سفن هلام لك ةّديملاوةَممملاَنونمْؤملا اهيأمم ءاعدللا مرحمؤانت لست
 باود نما. اهتةرافام لكوهةئبملا وهضعب لاقدق وةك ذتريغباهحو راهتةرافا مشحو داهملهأ اهلك هلا

 ناكل اباتككا فكلذفاذلفاع ل وعلاةتةبحوملاةلعلا انسدقوهلك ؟هّنلال حاسم ةمك ذنإ لير ,هريطو ربلا

 لقا هوان لت انالح وغسمريغن مناك امتود وغسسملا مدلل هناق مدلاامأو ماكححالا ف لوقلافطللا
 دقناك اماماق ا ل ءاط ىلع امركم "ىلا جوأ امة دحأال

 كلذولع عسيجلاعاسجالما ارحربغ كلنا رخو عللاىف ناك امو لاسطلاو ديكلاك معلا ىنعم فراص

 ير <رهاظلاىف امهح رخت مدلاوةتيملاقةي روهيلهأر زنون مل 5 اءمرحو ىنعب هنافريزندخا ماو هل اوقامأو
 هنم ص صخ م هعبج ماوح هرها طك نط اب وهنط ابكعرهاط نافرتزنحلا ميل امأآو ضوصالا اهممدارملاو مو

 حاصاذا كلذو ىصلا لالهتسا نمهإصأو هللأ مس اريغهيلع رك ذامو ىبعب هنافهيهتئاريغل لهأامو هلوقامأوئش

 اما الرتتر ياذا للا , مر 41لالها هنموعمأ نطب نم طغس نيج

 رهعملا بك ارلا لهيك * اهنايكردقرغلاب لج

 لاق كلذ اناقىذلا وهليا مها ريغهبلع ىعمي تاثواللوةها الاع ذامو هب هلناريغل لهأ امو هل اوعد ىبع امناو

 0 وأن ىفلوقلا ُُ هتداعااذهركسف ئضمامف كلذلاف نعد اورلاانر + دئولب واتلالهأأ

 اعمهضعبل اقذةقنغملاو هلوشب هؤانث ل هللا ىنع ىذلا نان الا ةغص فلا والا له فلتخا (ةقئختملاو)

 لدن ىتلا لاقةةنكملاو ىدسلانع طابسا ان لاق لضفملا نيدجأ انث لاقنيسملا نيدم ندع
 نعرس و>ن ءرجالادلا وأ ام لاق عب ونا اني دك تو؛ذقنتخف رمش نم نتبشن اهلسلر

 رمعمانروش أ لق نازوادبءانرخ أ لاق نب ن مل انثرص توون قنتخ ىلا لاه ةقنختلا ىف 'لاصضلا

 نعرف د اهقاثو انياب اهلتق.ف قوت ىتلا ىهنورخ لاقواهةاندنح قنوع ىتلاةقنخملاو هلوق ىفةداتق نع

 لوم فلو اوعب ؛لاصضلا تعمس لاه دمبعان ريتال ودب ذاعم اب[ تعم“ «لاقنيسسحلان ع تثدص كلذلاو
 نوكرشملانأك رعن |نمةمح. ملا ىملب ورح 7لاقو مارح ىروفاهقانش هلتقيف قوت ةاشلا لافةقنخنلاو

 لاق حلاص ئب هللاد ع ل لاقىنث “ثلا ءرص كلذلاف نمرك ذ اهلك ًاهللامرف-توع ىساوقني
 انث لاقديزب انث لاقسنأ انثمع توةفقنت ىلا ةقنخنلاو سابعنب نع ىلءنعتي واعم ى

 لاس



 نيتعاق 0 ' قشناق رمشلا ىلا اهشزاشاهعبصأ تاهزب وهدي ف ىبصحلا سو ثنم رذاتممراموهدي 1 ١

 قدزرغلالوقهةموكلالهلا ىلع فرشأ ىّت> هب رض

 اوعلو راطق اهاح 1 ادعب 8 :زاغس

 مرح كلذلاف نمرك ذ لب ءاتلالهألاكلذىفانلقامون و
 «راكبلا ع ع

 ثتاماذا ىتح اصعلاب اهون رضي ةيلهاجلا لسهأ ناك هذوةوملاوةدانقن هدحس ام لاقدب رب ا لاه

 نءرمعمانريسخأ لاق قازراادبعانريدش أ لاق ىدحي نب نسما انثَص اهتولك ايمئاهوذشب ىتسا نون رضد

 لاكخلا نعربب وج نعرحالا دلو 1 لاق سيكو نبا انئثص توعد قوت ىلا ةذوقوملاو هلوق هدانا

 طامسا انث لاقلضفم نيدجأ انث لاقنيسلانيد# اًنامص توعىت>سرض: ىتلاةذوقوملالاق
 08  ذاعماب آت عمسلاقب رغلا نينيسللا نع تثرع توةفررضت ىتلاىهلاقةذوةوملاو ىدسلا نع

 5 هرشاسالاز ءاهريغو اةاشلاتناك ةذوقوملاو هلوق فلوق لاخْطلا تعم« لاف ناسعأس نب دببع انريخأ

 َّىث ةمقلعن ةقع قري لاقديلولا نب سارعلا ايندص هزات !اناموات عج - مهتهل ا

 نق اوكلامىفالاةذوةوملات سل لاف ىعاذصلا هللا دمع ع نعةماللا#س نب معن ىث لاق هل ع ىف ؟نبميهاربا

 لب نمايدوب ملا ميل ع تمرحو هوان لج كل ذب ىنعي (ةيرد رتملاو) هلوقل. وان فلولا ُُق ذ.ةود.دلا

 لس وأتلا ل هأ لاق ئاذىفانلق ىذلاو هدو هلة سىلا فرم ملاعناكم نماه ست: :اهمراهدرو كلذريغوأ رثبوأ

 ةحلط ىبأ نم ىلعن ع ملاصْنيةب واعم قس لاق هللا ع ان لاق ىثملا مرح كال ذلاق نه 2

 ةدا:ةنعدنعس انث لاقدي زب انث لاقرش اسمح لبملانمىدرتت ىلا لاقةبدرتااو سابع نا نع

 نعد دعس امد لاقحور 3 لاقرا شب نما انئص اهنواك ايف وةفرعبلا فىدرتت تناك ةبدرتملاو

 طابسأ انث لاقلضفملا دج انث لاقنيسللا نيد انماص رثبلاىفتدزت ىِتلالاق ةيدرئملاو هداف

 أ لاو ةالاهزهىلوأو «اهولك ؟تتاماذا ىتةاشلا نوقنخ ةماهانلا لهأ ناك ةقنخملاو: دات نع دمع س
 هنمصرلذقلا ىلءعردةتال ىذلا عضوملافاهسأر لام داراماواه انو فاماقن نم ىتلاىهلاق نملوةباوصلاب

 ىانالارةفو صوملا ىه عندما نالهرب_غنمكلذلبوان ىفبا اودلا,ىلوأ تالذا لقا ءاوتوع ىت> قذتذكف

 ّ الات ممالكل ا ىنعمنوكيىتحةقونةلاو ل.ةلا مبلوعفما نا كلديانعمتاكرلواهلاهرب قت نود
 اذاازةوهذقوه ملاعب اذقوةَدلاوةْذود لاو و |وقب هوامُث لح ىتعب (ةذوقوملاو) هلوقلد وان ىف لوقلا

 رم رو رص يب لا هيفا املا ا ةوملاو سامع ني ع غلو عب واعم

 اوواكسص لاهةذوقوملاو هلو5ىفةداتق نعةمعُش انث لاقحوز انث لاثراشب ندع انثص اهو

 ءانيذإا

 ريثك ا برش
 ىصن تاكهردص ناهرب و

 لج رهاب زاكزبزاهردضلو
 نادرو ؛لردص كل حرش لأ

 ماني الو ىانيع مانت هيسملو

 نيمالا حورلا هيلز ىلق

 هلك تاهرب و كيلق ىلع
 هدبعب ىرس أ ىذا تاس
 صاةقالااذفز را مسهللا

 ساتقالاو ناهربلا اذهنم
 تاكنان رارغلا و اون نم

 فنممان اكن انما فو درا

 «ففلؤم 8 ناس ىف

 نيمو اندم 3-3 نسما

 ىرروااسدنلا ماظنب رهتسملا

 اهتكءل مرادف دنهلا دالس

 لا وأى دانك ةلودن وعدملا

 نبع. ةنسرعص

 #(ةدئاملاةروسريسغت ) *

 » (محرلا نجرلا هللا مس ) ع
 اوفوأ رك نيذلااهعأاب)

 ةم.ممكاتاحادوقعلاب

 ريغكلعىلتي امالاماعنالا

 نا مرح منن او لد ءسدلاىل#

 اهيأا دوافع حنت

 هللارتاءشاول عالاونم

 ىدهل االوما اراارهشلاالو
 تبلا نيمآ الودئالقلاالو وبأ انث لاق عيكونبا اًنثادح تو.فركبلاوأ للبجلا نم ىدرت ىتلاىهلاقةيدرتملاو هلوق ىف ىدسلا نع
 يرغلا نب نيسحلان ع تن توفل بلان مىدرت ىئااةب درتملا كلاهما ٠ نعرس و> ن كدالا دلع

 نموأكرف رخىلا لاقي درت او هل وو 5قفلوَق وعن ءلاضل !ثعمملاقد سبع ان وع ذاعمأب 1تعجس لاف

 ىرخأ اهعطنت لااسلا ةدطنلا هلوقب ىنعي (ةصطنلاو) هلوقلب وان ىلوقلا © تومتةلبح سأر
 ةهطنلا لص وهنوملمقهناك ذاوكردي ل نانينمؤملا ىلعك] ذهٌواذُث لهتلا مرف-ةمك ذيريغب حاطنلا نم توت
 نا ٍلعتنأ د م ةإعذىلا ةلوعغم نم تفرص ةحوطنملا
 نيهدةبط لوقتاما ليعفىلالوعغم نمةعطنلا فرصاهوذرصاذااهرئاظن ىف ءاهلا تدثتد اك ال برعلا
 لاف كلذ ف دس رعلاله 1 ثادق لق ةل. 53 نيعال اوةسض+خ فكن ولو وه الو ب رضخ فكو ليك نيعو

 تاكفةّقد رطلاو هلي وطلا لثم مسالك تلعجا ممالةصطتلا ىف أ ءاهلااهمف تت أةرصملا ىودت ضعب
 هناك احاطن اوبس و هيهذم ىلع مذاكلا لب وأ: ةةعطانلا ىنعمىلاةصطألاهحولوقلا اذهلراف
 نم ءاهلابرعلا ف ذا اةفوكلا ىوحن ضعبلاقواهحاطن نمتوع ىلاةعطانلا يلع تم هرحو ىنع
 اذان ا:.ءوايبض-ئ افك انب ا رلوةتفاهمدة: دق مسالتغصاهتاع>اذالوعغملانعةفو رصملاهإ.عغلا

 .ىدومصم هأ 3-5 ردع هيق ل علف هناظم نم ع ارياف هل ىعمالو هيقدها!ثالو لصالا,ثدبلااذ_هاذكه 7

 نمالضةنوغتس مار لا

 ملا اذاوأناوضرو مهر

 مكتم رس الواوداطصاف

 نعكودصنأ موف وقت ا

 اود-ء:نأمار 1 رمملا

 ىوةئلاوربلا ىلعاونواعتو

 مالا ىلع اونواعت الو

 : 000 اوهتاوناودعلاو

 تمرح نا شعل ادي دش هليا

 مهو مدلاو ةذملا عيل
 هيةئلاريغل لهأ امور ريدا

 ةذوقوملاو ةفنذملاو

 لك ًااموةعطنلاو رد راو

 مويلانويشج:اوويهوش تالف كد دنماورغكن ذل سد مود !قسفكباذ مالرالابا» ميه ست ن اربصنل |ىلعمجذامز ميك ذامالا عمسلا



 كنون مخ رو هللا ناف غال ف نامت ءزيغة صم ارطض|نفانيدمالسالا هل تبضرو معن( )٠: مك تموت :.د سل تل

 نم متاعامو تابيطلا عسل

 نمولعت نيبلكمح راوما
 |.تاولكف هللا كلطعءامم
 اوركذاو مك. ءنكسمأ
 هللااوقتاو هلع مسا

 تابيطلا ل ل>أمويلا
 بام .لااونوأ نيذلا ماعطو

 تانمؤملانم تائسدجملاو

 اونوأ نذإا نما مهلاو

 اذا مكلبق نم بالا
 زيص< نهروجأ صوتت ١

 رفكححب نمونادخأ

 هلع ط.- دف ناعالاب

 نيذلا اهي اب نب رسساجلا

 ةالهلاىلا ةةاذااونمآ

 ميدي او مكهوجو اول سغاف

 سو رباوعسماوقفارملاىلا

 نيسبعكلا ىلا كجرأو
 اورسهط اذابنج متنك ناو
 ىلعوأ ىذ رم متذكا ناو

 ند منمدحأ ءاح وأ رس

 جفءاسنلا مسمالوأ طئاغلا

 ادهش[ ا
 مهوجرب اوحسمإف ايبدط
 هللا ديربام همه دديأو

 جرح ن # ملعل_هجل
 متلو رهط دب رب نكدلو
 مكاعل مكح اءشمعت

 ةمعناورك ذاونو ركشت

 ىذلاهقائيمووكلع هليا

 انعمم ملقذا هيك هنا

 هللانا هتنااوقت اوانعطأو

 اهيئايرودصلا تاذب ميلع
 نيماوقاوفوك اونما نيذلا
 الوطسقلاب ءادهشدن

 يا ا دل اا

 كاتس سس و وو سس سس ع رت حأ؟]أ
 ملعيل ثينأتل اءاههيفاوتث أ متم ل.عغباو زم اواهلاتعن لعف نوك ىذلا سسءالاونيعلا ,لقكتلا تفز

 |١ ىلوأوه لوءلااذهورك ذم وأ ثتنؤمةغص ىشأ رد ملاهنم تطقسأ واوثنولةغسص اهنال ةىطنلا ىف ءاهلا
 | كلذلاق نمركذ  ةت-وطنملا:كطنلا ىنعمثاب لب وأتلا ل-هألاوقأ عماسلبا اودلاب كلذ ىفنياوقلا

 م
 مطغت ةاشلالافةدهطناا و هلو س ابعنب | نغىلع نعد واعم ص لاق هتيادمع ن5 لاق ىلا * مي 22

 ٍ ناك لاف ةرسيمىلأ نءقصا نأ نع سقنعىريب زلادجأوأ انث لاق عسيكونإ 0[ ا
 || ناناشلا ةدطنلاو لاعذلان عرس وح نعرجالاد لانو أ انث لاق عبكوشبا اًنثص ةحوطنم او أر هي
 |١ ىدسلا نع ظابسأ انث لاق لضفملانيدجأ انث لاق نيسحلانب دمج يدع نانوبف ناصطتا#
 1ْ م (نثدص هنواك اناوناك ب رغلا نماسان نالماوحاذ_هلوقي تو ةفرقبلاو ملا اهسطنت ىباا ةطنلاو

 || هنولك ايف اههد توعق ناسطتن؛ ناشدكسلا ناك ةدطنلاو ةداتق نعدسعسس انث لاق ديزب انث لاق
 || لتقف ناعطتنب ناشبكللا:_طنلاو ةداتق نعدبعسس انث لاقحو ر انث لاقراشبنبا انثص
 |١ لاهدءانربخ آل وةيذاعما[ت عمت لاق ب رغلا نب ني_سملا نع تئدط هنواك ًايفوخ "آلا امهدحأ
 || لك أامو) هلوقلي وا فلوقلا و توةفةاشلا عطنتةاشلا لاف ةدعطخل او هلوق فلوق كلادذلا تعجم
 || لهألاق كلذكودئاوصلا نم ل_ءلاريغ مسلعمرحو عسبسلا لك امو هلوشب هؤانث لج نعي (عسبسلا

 || نعيلعنع ةيواعم ىنث لاق ملاصنبمتادبع انث لاق ىنثملا نقع كلذلاةنم ركذ ليوأتلا
 ||رمي وح نع رجالا دا خول أ انت لاقع_.كونإا انثص .سلاذخ ا املوهد مسالك ًاامو سامح نب ١

 || نع ديعسس .انث لاق ديزي انث لافرش انثدص عبسلاذ أ املوقي ميسلا لك أامو كاصضلا نع
 || انئاص  قياماولك أ هنملك وأ اذهن مآ ش ع-بسلا لّتفاذاةيلهانللا لهأ ناك لاق ع. بسلا لك امو ةدامق
 ًارف هنا سابع نبا نع عب رل' ىلأ نع بئانسل ا نب ءاطع نع سدق نعىريد زلادج وب انت لاق مديكونبإ

 || هوغرهطامالا تيك ذامالا هلوشب هؤانث لح ىبعد ( متيك ذامالا) هلوق لب وان فلولا ُِق عسيسلا ليك او

 ْ ىنثنسا مهضعبلاّعف مك ذامالا هلوةي هللا ىتثتسا اعف لب وأتلا له فلة خامما روهط هللا هلعج ىذلا ميذلاب

 || لك المو ةدطنلاو ة.درت_لاوةذوقوملاوةةنخنلاو هيهئااربغل ل_هأامو هلوذ نمدع رت هلا ىم»ام عبجس نم
 || سابع !نغىلعزع ةيواعم ىنث لاق هللادبع انث لاقىتثملا نشمص كلذلاف نمركذ عبسلا
 || وهف هيلعهتلارك ذاوعذافنيسع هل فرطتوأ بنذهل ل رن هلك اذهنءهناك ذتكردأاملوشي مثيكذامالا
 || مهو مدلاو ةتملا<ءاعتمرح نسوا نعشعش أ نءليسضف نبا اذث لاف ع.كونبا اًننامع لالح

 نسحلالاق ميك ذامالا عسبسلا لك أامو ةمطنلاو ةيدرعااوةذوق اوةعنْحْملاو هيدتناربغا لهأ امو وب زيتا

 || اهنذبثب رضوأ اهتيعب تفرطاذا لاق فر عأ فيك د يعسار أ اب تل ةف لكوهكذذ هناك ذتكردأ اذه ىأ
 ا لو زعهتلاها عم ىذلا اذه لكفلاف ميك ذامالاة دات نعدمعس ا لاقديز لاه رمت انخص

 || كلهتلالح ا دقفهتيك دف ضك رتةئاقوأ كرت انذوأ ف رطتانعهنم تكردأاذا رب زنا مهالخام انهه
 || هاك اذهنم مث. ذامالا ةداتق نعرمعمانريخ أل اق فاز رلاد_عانريدخأ لاق ىك نب نسحلا ناصع كلذ
 || نيسالا انث لاف مساقلا [نيارص لال- كل ىهفهلك اذهنماجنذأ كرحوأ اهنيع فرطتاهتدحواذاف
 ' ةاك ةتكودأ اذال اق ىلع رعد رهط انع ىبعشلا نع نيد نعجباخعان ريخ الاف ةدا دعو شما قت لاق

 انث لاقنيسملا انث لاقرساقلا شح اهلكفالجر وادب كرت ىهوةدطالاو ةءدرتملاو ةذوثوملا
 00| لدن رقلعب اا لاف ىيمتلا مالس نصمم ان لاتيس رئوأ خلص طق هك تكرداف 33 درتملاوأةصطنلاوأ ةذق ولاوأ ديسملا نم عسبسلا لك اذا لاك مهار | نعرمعمانريخأ لاه مه
 نءاوىبثملاز س١ اص ىزح أ دقذابمنذتكرحو أ اهندعب تف :رطو ا هلح .رىتضكراذالاق فلل نامل نع
 اهعنذب تعصف تححذاذالاقهمبأ نع سواط نب اقرب ألاف رح نباانريخأ لاق مصاعوبأ انث الق راشب

 وا نيذلاهتادعونولمعتا عريبخمتا نادّننااوقت اوىوعَتلل برق ًاوهاولدعا اول دعت النآ ىلع موق ن انش مكن مركع



 هلئادمعئاورك ذااونمآن يذلا اهيأاب (41) م باص كئلوأانئان اناوذكواورغكا نيذلاو مظعرس أو ةرغغم مهل تاطاصلااولتواونمآ

 اوطسن نأ مود مذا ماع و

 مهيدبأ ف كف مهيديأمللا |

 هللالعوهتلا ١ اوقتاو منع

 تآارقلا(نونمؤملالكوت اذ

 ةغقشخلا نونلار هم ركعالو

 نعداج ان لاق لاهنملا نب جاجا اء لاه ىنملان يا انئرص ةنسف-لاقوأ كِل تلدسدعف تكرشتوأ

 لكوي ذافا منذلب عصةوأ الجرب ض تسصرتو أ اهرصبب فرطت ةذودوما تناك اذالاه نسالع ا نع 2-6

 لاقدب ا وس انك لاق ىئنملا ومد هلع هداتف نعد انك لاقي اا انت لاه ىباملا ٠

 اهمنذب تعصموأ اهنبعب تفر طاذالوق ريح نب كل ع م هناريد . زلاى نأ نغ رتب نع كرامملا با 2

 يس ا نا.علس نب ددبعانر يأ لوي ذاغمأ د [تع مس لاق نيساسا نع تئداهص كِل تادسدّقف تكرحتوأ

 هدم كلرضف كردأ اذ هنمك ذامالا مالسالا ف 0 ادهنواك ايةءلهاجلالهأ ناك لوب : , لادغلا

 هلوقىفدن زئالاقلاف بهون اانريخأ لاق ساول مبا لال ذوأ لدحر

 عسيسلالك م ةيتكالاةعطخلاو هيدرتملاوةذوةولاوتةنَكلاو هلوقورب ريما ماو مدلاوتنيملا كلع تمرخ

 ناد : ثرتهاوةذوةوملاتمرح ءالؤهلوق ىلعت» الالب داماديع نمىك ذامالا مرت هلك اذهلاق م.كذامالا

 لامس هفاهتوم ل بقاهو كردتفامتاك ذاو كردتنأ الا عسيسلا سرفو مطخااوذقولاوىدرتلان 2

 ىفىلاعت هلئااهرك ديت اتامرلا نمءانثتسا, سلوم رقلا نمءانثتساوه”نورخ [لافو اهلكأ الال_ح

 رثاسو مدلاوةتملا ولعت مرحة الا ىنعماءاواولاهر زةلالواهلت اك ذالةةمملا الة ةئيملاوملع تمرح هلوق

 ةنب دلال سهأ متم لان عولالح لا هل ةبك هتلاب هللا هإ> ام رتبكل ذامالا كلذ عم انمعسام

 فرخيولا ةاّسل٠ نءعلتسو كلاملاهلاق هون انيستا لاق سنو انئرص كلذ لاه نم م ضعا 2

 وص اهنم ىكحص ذيئفىألكؤت الو تك ذنن أ ىرأ الكلام لاقفاهؤاعمأ جرخت ىتح عسبسلا اهفوح

 توعنأ لم 2 نين أ ىرت "أ ءرهظ ىديق شكلا لعونسي ميسان ءكلام لمس لات سهشأ نع سنوب

 بنو هلليقاساب كلذب ىراالفهفار ط أت اص اع اناكتاو لك ون تأ ىرأ الفر همسلا غلب ناك نا لاق لكو ف

 قش الواهنطي قشسف اع 2 || ىلعو دعب بئذلاو هلل يق هنمشدعبالاذه لك ود نأ !ىبحي اللاقهرهط ىدف هنلع

 اعطوزمءانثسا متدكذامالا هلوةتوكي نأ بحب لولا اذه ىلعو لكْوتنأ ىر الفامتاطب قشاذالاق ءاعمالا

 نوقابلاسإ و رنعكدر
 نيعضوملا فت انسْوإع م

 صاع نيا نوذلا نوكسب
 داجو 31 وبأ وليعمساو

 تادرونباقد رظ نم ديزبو
 مكودصنأ فلاب نوايا ١

 وبأو ريثكن بار مهل ارسكب
 الو فل اب توقابلاورسعم
 ىزيلاءاتلا دب دش اونواعت

 رطضا نذوةتيملا جاف نب او

 ىوسدخاو ةرقملا فاك

 ِن روهعت ولهس م5 ولا ءاملاب

 صاع ابصنلاب مدلجرأو
 لضقملاو ىلسعو مفانو

 ْى 0 7 مكلاهتال ؟ىتلا تاناو.دلا نممتيكذامنكسلوانرك ذامرئاسو مدلاو ةتيملا كبل تمرح: نا لي وانأ وكيف 8 ١ عب دادس
 0 0 ةوق مانيلا ةوغناوهوم ال ولاول نحذف لوقا وأو الايك ذل

 دبرب مط مرح لعغلا فانئتسال رهى ىح ذلكت م لك و رعب ود رهدودوخاو د اوهيةيناريغل له و 0 :جااتغصلا قدقسم كلذ لكنالء بسلا لك ًااموةصطغا وتب درتملاوةذوةوملاوةقنخلاو هيهتلاريغل لهأام
 هّللا ريخلاتا م ىه“ عت هب هيهلا ريغل لهأام م 0 ور دمار يقلي اماشيناو 8 اهب

 ط اوداطصاف طاناؤضروو

 اود_ةعتن اى منءادتدال

 فذحوفطعلا وهوتيالئل

 ىوقتلاو اونواعتنمعاتلا

 نيتعفتملا فطعل ص

 كلذك ص ناودعلاو

 توا! نوت ةللاحلاةيكذتلابالاهدايعىلعهتلامسمرف هتومليقاهب وهىبلاةغصلاب فسصوب هنأه ةيكذتلابال

 اذكوةةنخاملاو هي .ناريغل لهأامكلعمرحوتبآالا لد وأتف كلذك كلذ تاك ذافافوصوم ه.ناك ىذلا بنسلاب
 0 عفرلاه بف زو عدةواهل.قاةءانثتسالاب بصن عضو هن هل , وأن كلذ ناك ذات كلذ نم منك ذامالا| دك واذكو

 ل 1 ةراغمو<سعن حبو رخل قة عجب وأ رب م أط نم هناك ذكر رد املكفذ انغصوام ىلع م الا تاك ذاو

 هرب رك هج واف كدت عمانعم كلذ ناك ذاق لئاقانل لاق ناف هدايعلهّنلا هإ-ًااسممتاك اذاهلك أ لالف-
 :ةارقو ةدا ”ةلاهز_#_هىفدك : ردد ءامرثاسوتب درتملاو ةذوخو هاو ةقنشملاوةيمتت ابغا لهأ امو هلوقب ررك ام

 هغن أ فتح هتومتاك هش لك لاس لسيما عداختم هرخهلو ةنات|ءدقوتتيملا مكياعتم هرج هلوشب ةياالا

 عبس سر فوأ حاطتناوأ هسنم قانخناوأ ءاباابراكترس نم هتومناكو أ هسلعدحأةد انحريغ هيةلعنم

 ىانحتالا ةتيملاكلذ لك ف مرضلاب ىعم هنأ نم كلذف تءغصوامىلع سعالا ناك ٍننا هلوق ناك الهو

 عنمسلاهس رذوأ قنخت او ىدرتاذا هع رحت هباشعمثوك تأت ود كلفريغو ا جيبسلا لك ًاوذةولاو جاطنااو

 ر 0 م 7 نكت نما. نغمة نمملا بلع تمرح كان م ريستلاب الاهئم هباصأ ام شيعت الهتا ملعدامهنم كلذ غلب

 تاكناو كلذ» راركست هح -و ل _.قددعأمهدب دعت وكالذعم .رك دامرتاسوةةنكملاو هيذللا ريغل لسهأ امو هلوقب
 : اوبطو د نيذلا نا ةستيملا عك: .!عتمرح هلوغب مد22دقو فوصوما موه ىج

 تاقعلاريدشط هتنااوقتاو

 م سيخ اال كيرالا
 نال ُّط اند ُّط نوشدناو

 مر خلا ماس نم طرشلا

 تاوجلاولاّوسلا نيبالصذ

 ىأفطعلل ط تايبطلا
 مملعا# مملعام ددصو

 باسحلا ُّط هللااوغتاو نع هيلع نيغل لا فطع عم سه عتلا ء.غارهلبا ) سدا َُض (رمشبإ) حم 32

 ّجااتايسالا نمتاماذا تلد 2 ردع



0000 
0 

 ُّط نادّدناه ليام لعالزيذلا ماعطوىلع فاطعتانمملاوهلوقثال و مهل نيثةغتما فطعل ص مكلادئيمهدعبام تالا تاببطلا

 كك ُّط اورهلط اهفكحءادتنال ُّط نيبعكملا . نب رساهلنا ىغمرفكلا ءاؤس ماك نم (42) ا سس و هلع

 للاسم سسسااياياا ا

 مر 0 م 0 - لا انو دعبالاوناك ني" لا هذ نورل نت مكيدبأ و اةلتنالا د لا قالا رس تش راع راع: م تامامألا نا لا ءانتح ملا وزوال ناو كلا تا 2
 1 ةداوو

 ىلا تعب ذلحأ ناهعذرل ماائالذفةلعلان ومكان كل دا ضلع زو 1 1 هاد 0

 قىدسلان ع طابسأ انث. لاقلضغملا يدجأ انث لاقئيسلانءدجت [نثص ىذلكهاهلسأ ىذزا ||[ رودصلا ط اوت
 ٠ . . سا و سو ٍُ 5 ؛ ا ميس 9 يك هرول هليأأ و
 برعلانماسان نالمارحاذ_هلوتي مث.ك ذامالا عبسلا لك أامو:عطنلاوةددرتملاوةذوقوملاو:ةنخملاو هلوق 0 : اطل

 هؤانث لح هلوشب ىيعت (بصالاىل ءمبذامو) هل أود لد وان فلولا و حورلاهيضوهناك ذ اوكردأو هم هماع

 د و هلوةفىجل اامىلءامطع 08 0 دام و هل اوقىفاف بصذلا ىلع :ىلااخ دا ملعمرحوبصخا اىلع حيذامو

 00 ضرالا نم عضوأأ افعمجحت ت تناكهيناصناة_ءاج - ةراخعا نمنانوالاس هذل اوعسمسلا لك أ
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 مبهوثخالف) هلوقلي وان قلوقلا ف ةفرعموباذهلاف مكن دنءاو رك نيذلا سم مويلا هلوق

 نمنع اوءحرت ناهكني دنماوسم. دق نيذااءالؤد ن رونمؤملاا أمه وشخالف كلذ ىتغي (نوشدخاو

 مد !تانوفام نكداول اوعي ن روشدْاو كنب دنعكود رد 38 ره ةيذ ككل عا اوروط نا مه وذاحتأ الو راغكلا
 اس ده 5 يناذ_ءوبلزتأو ناقعوي لح نا ىدود مثيدعتو قيصعم ىلع أر ثجاوى أ متغلاخ وو . وم 7 3 .م 8 ِح 1 ١ 9 هلى فاكلاو سلات
 الذل واف ليوأتلالهأ ف لتحا ( كني دوك تلك آمو.لا) هلوق لب وان ىف لولا 0 47 فوامرهلاىفنولمجاد اورهظي نمهوشئنالفنوشخاومهوشختالف يرحب !نع جا ىث لاقنيسحلا انث .لاق مساقلا || 04 00

 باصخت اوبنح موقلاقنأك

 2 نملاحل !ىل_ءىلحت ريسغ

 هللا قفسدلا|املوةي نأ لث اعل ناك مت مرا ىو مارحالا لاح قفدمصا انيلحتالءاشالاه ذه < تاحأ ىأ كل ىف ريمضلا

 ممفيكو ل. لاوس الوممكح ىلع ضارتعادحالسيلفدي ربامك هللا نا ليقف لاو>الا ضعيف دصلا حاب اولاوجالا عج ىف ماعنالا ةجايا

 مكيلعيضئارف نونمؤملا هيأ كسل تاك أموملا كني دكل تاك أ مويلا هلوقب هؤانث لج ىنعي_ مهضعب لاقف 0 3 ١ هيا ع ع 0 0ك 5: 0 0 8 11 < 121لاو ءاوحالا
 هنمكل تنيبامىناستو ناك ىفهنمتلزنأ ام كلذ نم ىلب زخةوىئارحو ىلالحو ى موك اناىرسأو ىدودحو || 200١ د2 د ز
 ظ ْ عسيج مل ثماف كني د مأ نمميلا ةجاملا بام عمج ىلع كلا هتبصن ىتلا ةلدالاو وسر ناسا ىلع ىحول 000 كانتينم
 1 ظ اولافو عادولاة < لسو هيلعمللا ىلص ىننلاج ماعةفرع موب ىف كلذ ناكواولاق مولا اذهدعب هفةداب زالف كلذ م1 ودحاولاهيتئوجبس

 ىل ص ىىناانا ومع رعغالوئم ليل الو ضث ارغل ل نمئذهب 'الاهذهدعب ملس .وهيلعدتلا ىلص ىذا ىلع لس ٠
2 2 



 1 و لاق ىلا * من دج كلذ لاق نمر 5 8 لنينانةوىدحاالاةِ ادامزهلووندعب ننعم سو هلع هلي ش 0 ل تآ قائثلاوهتلاندهتارئاعشنس+لالوق (:0) هنموهغتلاكت عج ةماعاما امهدحأ نيلوق ىلعا ولا نو رسل موا شاهدحاو شرا نبالاثوذلعغم يبه ذل. :. راع عمجأ منال «نورثكرالا هتلارئاغئاولتالاوثما نيالا [يأاب لوشن غيلان :ةلاطتئع ىهلادك أ 5

 0 لاف يل ها لاق مالسالا اوهو مني دوك تاك أ امو. ملا لوو 9 0000 عدد واعم ْىث لاف هنيادمع انك

 لضفملا نب دج 5 لاه نيس ا نير م ادب طمس الفدت اهم .تريقو اعل متم الخ درع ' جلا لاعقالا ليقو دبصلا نم | 4“ ًادقوادبأ ةداي زىلا نو باتيالفناسعالا مهلك دقدلا نينو ل سو هبل عهنلاىبص هن .هقئارمختلا

 الولالحاهد_ةبلزغي لفة فرع مزن :اذه كتي دك !تاك ؟مويلا هلوق ىدسلانعطابسأ ام لاق
 هيلعفللا ىلصحللا ل اوسو عمت سعت ءا_وس [تلاعف تامل وهيلع ليأ ىلههنلال اوسرعح روم ارح

 لقت نم ةل>ارلا قاعت ملف هل -ارلا ىلع لسوء. ءهننا ىلص لد زم. هل ىلتذارب سن نحافة دخعا كال سو

 ىنث لاقنيسملا انث لافمساعلا (نثمص ىلعناك ءاد رب هيلع مهن هتيتافتكريف ثار هلا نم اهملعام

 مولا هلوقدل» لنيناعوىدحاتب الاوذهتازئامدعب ملوي .اءدقلا لس ىنلا ثكملاة ع رحنا نع حا

 مو 2 ازنامللاقدمأ ١١١ نع هرتذع نب تورد نعل ءضف نا ا لاق ناءؤس انشدع مديد ب ثلك

 انا ناك لاق كم 9 ملسؤءيلعمّنلا ىلص ىننلا هللا ةفرعنكب ريك الا يبا مود كال ذو دول تاك
 انث لاق عيكوشب اًنثرص 0000 صقنالا يت لمكبل هنف لك ذااماف انش دن هكا هر 5

 مكل تاك ؟مويلاث تلد ىنعمنورخ“ا لاقو الذو رك ذف ببدأ !نع عسبكو أ نب وره عريش وزد جأ

 3 رشم كف مطل خال نيكتص :رمسمملا تود نوذمؤم اا ممأ متن أ هنو مارا دلبلاب مد 0
 مل تلك ةمويلاو دحلان ءهسرمأ نعةمت ءىلأ نبى ع لاقع كونا امر تالذلاه نمر ك

 قازرلاد.ءانرمت لاق ىح<ينب نسما 0 ِك مم هعم عم واو نا مهنيدمهالكأ لاف 7

 تبلل 00 رمشملا نومي دوسهاهلا اال يد كتلك مول ةداتقنعرمعمانرمتأ لاق ||
 ١

 اه ف رعت 9 !تامالعى 5

 يل 1مل ادمازتسالا نم

 رباع نم ةورملاواهدلا

 ىجساا كرت نعاوجذ جلا

 نعط, ىلا ايادهلارئاعشلا

 اما لعبا دقت واهم انس ىف

 نا نس ا.ع نم ا ؛لاقؤ ىده
 نب مي رمش هعناو مسجلا

 ىنلاغأ ىدتكملا هةعدط

 ةماهلا نم لسومنل عدنا ىلص
 هلت فلقت ةبتيدملا ىلا

 هدو لح دون دما راخ

 مل وهيلعهنبا ىلص ىنلا ىلع

 سائءلااوعد ٠ مالا هل لاقف

 الا هلاالنأ ةداهشىلالاّعذ

 ءاّتياو ةالصلا ماقاو هّللا

 ماتا أمو داري نب دعس نع نيصح ىأ نع نيك .انث لاق معنوبأ م لاق مزا- نب دجتأ انثدص

 لحو رعهللانالاعغب:ناباو هلا تالذؤلا اوقالا ىلو اووي ثدمل اع نءنيكرمشملا ىفنو نإ م اع لاه مند |

 دلبلاه_هدار أ د مج أ: هين ىل تن . الاوزهل' انة مول مهل لك "أ هنا هيي اسعم واول وهيل ءهذيا ىلص هيدنربجخأ ١

 ماكحالاو ضْئار ةلااماق توكرمشملا م مواظلا عال ممنود نول تلا هدج يح نيكر عملا هنعدئ الجخاو, مارحلا

 لءقامهتعانر ك دام ىدسلاو سامع نبا ن ءىورقالمأ مو.لاءلذتاك اتناك لهاهف فاح ادق هناق

 ىلنئاالا نسحلا فداك زلا | |( معوذ عفديالو ةلالكلاىفمستغي هللا لق كنوتغتس نارقلا نم تلون ةيارخ آنا بزاعتي ءازبلا نع ىوونو
 دقو مهم او ملسأ ىلعاو نم كلذ تاكوالو زئاهرخ 1 ةلالك- فوك: غب هللا لق كنا و:غ:س هلوق ناكو كلذ" كلذ ناك ذافاعباتت ممنوذارمآ مطق أالءارسأ || تاك مرتك ١ هنظو و5. مولا تاك لب ضيق نا كال سنو تلقت ىلسضهنلا لوبزيرع عطش جولان
 سوم ءاعهّننا لص ىنلاناك || ن نه هوان ىذلادح لولا فالح ىلء مكس دول تاكأ امويلا هلوق ىتعن. انوا ام تاك ضئارغلاو م املا
 ملل خد هنا حالا ىو ضرفكلذدعب لزن لان ملوةلعجاسفلئاقلاقناف ضن'ارغلاو ماك الاوت ادابعلا لاك ىلعأ هوا
 0 او هداهشن وك : ال ىنلاو ص رفيلور اورب ' محال هنار رت لزع ؛ملاق ىذلارتالل بف لزح» مكاهف نم لوق ون

 تاطيش ناس انملكشي لحر
 48 ب 40 0 5 هلود لب وأن ىلوقلا و اقداصهسيفتوك نأ نكمأ هالي ىدإ لارج عفذ رباح ريغو لزن لاق نم لوق وو
 هملعهنباىلصدتالوسرلا# نم ودءوىودعى عز اهطاب نونمؤوم اا هيأ ىتمعأ تمكأو كلذي هوان لبى عب (ىمعن يبلع ت مأو)

 رقفاكهجول لخ دة و ىدلاوحنب و لرمنلا نمسبلع منك ىلا دوعو كعوجر نم مهعمط ىطقو كال نع مهاباىنغنو نيكرمشملا
 "البو رسب ثدبلا نعنيكرمشملا يئفةءا رتلزن لفاعيجب يمت نوسملاو نوكر مشل ناك لاق سانع نبا نع ىلع نع لجرلاامو رداغ ىبةعب يرشو ةيواعم ىتث .لاق هتلادبع انث .لاق ىنثملا "مدح كلذلاف نمرك ذ ليوأتلالهألاق كلذفانلق
 هتعاوز كف هوملطف هقانساف ىتمعت ؟لعث مت أوةمعلا مامن مشللذناكفنيكرسملا نمدحأ مارهلاثدبلا ىف مهكراشمالن ول تملا و
 لس الو تريرح ا || يحتسقاو يشيع لشلا اهبل ةوقةداهزعديعسس ان لق ديزي اق لقرشب انئاعإ
 ةيعكسأ !ىلا ءاداهأ ودم ملا حمس نمبمامدات دة ناكو هب اكل ا ملح ده يال .ةفتما_ول لاا ةيملت مودواسعلا» رعيلا مسوملعدللا

 لوسرناك مسأ نيدي زلاقو مالسالا ندري غىلعاوناك نارهنلرعشأ امدي رب هلدارتاعشاوأجتالاونم .1نيذلا اهي ًايىلا عتدتنالزتأ ءبلط فاوهجرت كف



 ٠ ا 0006 اا مخ

 نافع لاقف: ره علان ودب رب نيك“ خلا نانا ع رفمماعتالذدتثا دقو نوكر رمش ا هد نيش: دولاب هيادأ و مسوهيلغدنلا ىلصدنبأ

 دئالةلاالو ىدهااالو مارخارهشلا الوهن ارث اعشاول عالهّنلا لزتافم ماحصأ ان رصا(كثببلا نعءالؤه (41) ددن لسو هلعهتلا لصةلنالوسر

 ىأمارملات يبلانيمآ الو

 ئئ-ءملاودابانيدصأق اموق

 رامعا اءالّؤه ىلع اودتعتال
 روشلافم ماخصأ مكدص نال

 ايلا ذ نع جاارهش مارحلا

 هللا ىف ني ةعجم مول ة فر 0000 «رىلعنازن ةب الاءزهناانلرك ذ ةءاآلا ىتمعت
 انث لاف رذازءا انث لاقسير كولأ انثص مهد نب سها صا خو مار !ارصساا نع نيكرشملا
 كلذؤمهعم جحد "لرمشلا لسهضاوة.لهاملارام مده ث» -تافرعإةب الاهزه تازن لاف ىعشلان ءدواد

 | تلك امويلاةب آلا:ندهفصاءنعدواد اذث لاف ىلءالادب- ىبث لاف ىنثلازءا ادع كلرمثم ماعلا

 نقال اوتو ا 00 روعتازت لافوتم لذ 0 و 5-6 ّ
 نفقا ويست رئازالاوأ

 3 "ربو مر 23 اوذو

 ءان كلك اذخ اولا اني ل اوان فلولا 53 0 ةيلد نب اان لاق بوةدعن * رس ريتك نب كيد 5 4
 دامشنالاوىمال مالستسالا ل تيضر وهؤانث ل + الذب ىنعد ان ةمالسالا ل تدضر د) هرد اول - 2 3 ١

 ه0 والت 3 اف مدع هَ ل ىبعا مد 0 « موه ارفود دودح نم عك تعرشاأم ىلع ىع روشالاهذهف لاتقل اك اموألئاقلاق اط عازل نع ان ةدملا ١ ! 1 اطل ا

 مهؤانث لج هنكلواني دمالسالاةللا_بضارهتنالزت مليقة:ب الاهذ هل زن مولالاهدابعا م” ضار هللا
 تسلا ىلا ىدهأ ام ىدهلاو

 لعب هما صو ةحردرعإ ةحرددمت 00 هنادكأ اوه سو هلعفللا ىلصا د جنت فرصا لزب 2
 كئاسنلا نءهنباىلا هيبرغتو
 0 5 نيحلاق مددت |ضوهناح رد ىدقأ ممل آ. وءملاغةمودعتا ارم مهل لك اى-لا دعب الاوةمت 0 عجدئالةلاوتيده و

 هومزلاهاذن 3 :ممودلاا ماعمتنأ ى الاخ اومو.لاام وهىتلاةغصلاباس دمالسالا هل ثيضروتن الا وزه
 ىدهلا هيرلوام_يهوهدالو

 ءاذسو|هد صودورعوا لعب نم رك لاق ة دانت عدل عبس انك لاقديزب د لاقرب انش صام كلذىف لوس هدانة ناك و هوقراغ:الو 1 7 3 ىو 9
 رك < ىتح ريل ىفمهدعب و لهو هبا- هع ارسشي ف ناعالااماق ةماعلا مول مسني د نيد لك لهال لثع هناانل اولا دارمل رحلا 5

 ةداتق نابسحأو ىزحأ موب لال , ولمق ًمويلا كلابالوةف مالسالااومالسلا تنآ بر لو ةف مالسالا | 1 5 1
 -و وبر ى رارق لاو قد ىبعم مم ى ١ ةلاب صاصتمخالا'درفأ هحب ءلادتعناعالا عمكلذنالناسالاب ر ١ قالاو ':ةنرزوتلا : ىلارمولاا 1 ناعالا هيلز ىدهلانمدنالعل اتاوذ

 ىسمنو صأاعف ةتعاطلاب هلدس ادانقناو لد>و لأن . هقلدعو طمشو باقل مال سةساىلا مالسسالا نغم

 عادولاةدعىف ةفرع ةيكالاءذه تازن لاق نمر 1 ىَرح آمومل كب ولبقمويلاابامالسالا لبق كلذلذ

 تاق ان لاق نجرلا دمع ع الا كو ثااورا كب نيد انخص ملسو هيل ع هللا ىلصهللا لوس ر ىلع

 لاكسو لير جو لستم
 نسعىسمي نا لحي و
 1 "0 0 1 3 زال رثالقال ص رعتلا

 1 ا أ ولدنا انو :رغث ع: ارمعاد وهملات ”.لاهلاه باه دن ”ىراط نع مس سبت 50 تأ 0

 ااا | سوبا هلل لسدللا لوسو ناو تلزن أن أو تارت نين لعال قار لاقف الو وقتك لولا قرط
 بدول تلك ًامويلا الءآة عملا م هوب نأك ٌكشأو ناغسلاةةف رب ف قاو لسوميلعهنلا لس صهتلالوسرو

 سب ردانءا 5 الاق عبكونباوبي ركولأ 0 ره 0 يلا و

 تلزنني_دوهلارم عمان! ءوارمعا ىدو مي لاقلاق تاه ثن فراط ع نءملسمنب سدقن ءىلأ تع:هلاق

 ىح من هناف نهتنب رن
 ىةغاامم ا زلاءادبا نغ

 أ مو لاكلذ لعأ ولانيد مالسمالا وك !ثيضروىتمعن مكاعت متأ و 0 ]تلك امرا "الاءز_ه 0
 مسوي ءاعهللا ىلدهّنلالوسر نم او ةعاس !اوهمذتل ازنىذلا مودلات لءدق :رغلاشفادعموبلا كلذانذختا 0 ا 7
 بيرك ى الشي دحلا اظل تافرعب مكلوا ا  لور لب فود دلفملا 40 ت ارز تازنني> : ١ ا 2 3:1
 هوك ةرعنعقراط نعل سمنب سقنعسدمعلا يان عنوغ رغعدت 0 لاف عبكونا ك0 ند 9 راس ْ
 مولا سابعنب !ًأرة لاق مشاهئنبىلومةّراعن عامل يدان ءيأ 5 لاف ميكو نبا ع 0
 لاقفاد. .عوانذخكالتن الاودهتلزت مب ىأ نا توللاقف باك لا لهأ نمل جر هدنءووكتني دك تاك أ ا 00

 نع ةللس ناداج انت لافةدسق ادي لاق ركولأ 5 د2 هع مول كر مولان رنا ينال نما اق ل 5 7

 لاقانيد مال الاكل تيضر ونمسعن يلع تممنأو كني دبكل تلك .؟مورا أرق سابعتبا نارام ل 0
 دبع مويا نين ان د.عمون فتل رئاهماف سابعزب (لاشف ادعاه هونانذختالا: لعن 0 ارنول ىدوجب نوكرشا اكلة دعب لون
 سامع نب أع نعراسعى أن عراممنعداج ان لاق لاهتملا نم مباخخلا 4 لاه ىثملا نئئندص ةعج مول و ناو سل نااار

 هوك 0١ مهنا مهسغفنأآ ف نوذظب اونك نيكرشملانايناوضرلاءاتباوةراحقلاب ىل :ةلاءاغتب او رف ءالؤهوهللادحاسمأو رمعت

 نممتبب غب نم بحنان ان سمأ ىلع هاوةمكعتا نانو رح اللاقو مهمظب تلا مهف صوف هنلاىلا مهب رقي يملا ناونبدلا نمئن ىلع



 24ه لقاييل

' 

007 

 0 3 اوداطصان متل اذاو ) 1 5 0 ل

 ن ةدابعانريشأ لاق ةلس ىلأ نيءاحر انث لاق ةبلعنبا انث لاقمهاربانب بوقعت مرج هود

 ةمالاءذهريغنأ ًاوابعك لاق لافةصربق نعت شرح نب اوهق دسار ةعجول أ لاق قدس انريمأ اننا لاف تعا
 ةناكأر ل هنقتوعمتسا د ءهوذداق مهل عهيفكلز ازناىذلاموملااوراقنلةب ةالاهزه مهملع تلزن ,

 هيقثلزت أ ىذلا ناكل اوهبف تازنآ ىذلام ولا تعدت علاقذ - دوكل تاك أ مو. لا 8 تبعك ا

 ْن ىسع نع تدل 7 لاقدج ناين ص ديعانل هللادمعا!مهالكوةفرع ع مول وةعج مول

 انيلعتاَزن ولت مب اعتازن دعا مالسالا لهأأ اب ىلارم هنانللاقفن اون دلا اسوا انك لاقىراصنالا ةئراح

 د« تيعلفانمد-اهيحرلف 3 نيدو ثلك أ م ويلا نانث اانم قياما ديعةعاسلا كل: وموبلا كثلذاننةال

 هللا لص ىنلا ىلع تل ازناباطمحلان ' رعلاه لاذ هيلعمتددرالالاقف لذ نءهّتل اسف ىلع ”رقلا تبعك نبا

 ديج انئص دحأ عه قبامئيل>ااديع مويلا كلذ لازالف فر ع مول لبخلا ىلعفةاووهو ل ويباع

 ملسسو هيلع ىلصدنلا لوسر ىلع تك ازن 1 لاق صاع ن ءدواد اند لاق لضفملا نب ريش انث لاوةدعسمنا

 فقوملافوهو ف :رعقيشءانبد مالسالا ؟<-1تيضر و ىمعن ملعتمعأ و حس دهلتلك أ ١ مويلا

 برعلاظغح /فدك لوقت دوهلا نا صاعل تاق لاق دوادانث لاقباهولا دبع ذك لاق ىتثملا نيا انئص

 مون فهنا لزنأ ف رعموللاق دول اف ل اتا تارا ضال هد حابج داها هللا لك آىذلا مويلا ازد

 مول تازنا مناذغلب لاق ةداتق نع عءرمعمانرمتأ لاق قاز رلاد بعانر يحن لاقى نب نس سلا امص ةفرع

 نانع سبح نع عر عانرمخأ لاق قالا دبعانرمحنأ لاق ىبح نب نسما انخص ةعمجلا موب ق ناو وةفرع

 انئاص ةعمجلا مون قفاوو ة-فرع مولةدئاملاةروستازن لاه باطما نب رينا ةسمركعنع مدن ىلأ

 هر وست ازن لاق بشودح نب رهش نعش نعةندع ناانري لاق فاز رلادبعاني لاق يحي ن نسحلا

 نبا مص اهعارذدينالتونتفهتل>ار ىلعةةرعبفقاووهو سورا كا لس للا ىلعةدناملا

 اناواعيج ةدئاسملاةروستازن تااهدي زب تندءام#أ نع بشوح نا رهشن عت نعررح انث لاق كيج

 مص ةقانلادضع ودي نآاهلقث ن متداكف تااقءامضعلا ملس وهيلعهللا ىلصدتلا ل وس 3 مامر روذدحا

 سدقنب ورع انث لاق شانعئا انث لاورامات مادخ انت لاق وكسلاورهت نمل #حج ا ماعونأ
 اه حني للا ويلا الاهذاهمع رب رس , ربنملا ىلع نايغس نأ نة 0 ىدنكلا

 ملت اك أ مويلا لوق ىنسعأةيكالا هذه تزن لبنورخ 1 لاقو ةعجمول تفرع موف ىف تازن:لاعف
 انث لاه ىئثملا ئسدص كلذلاف نمرك ذ ة#نيدملابةدئاملاةروستازناولاقو نيسنثالا مون 1

 ين ا ا ءنارجع ىلأن بدا نعةعيهلنإ انت لاقي رح ني دم انرمخ لاق قدما

 نيذئالا مون ةدئاملاةروست از أو نينثالا م كمنم رخو نيالا مون لسوهيلع هللا ىلص

 ئئ لاملاهتلا نب جاجا اك لا رح نينالا مون ركذلا غرو حنو ملل تاك أ مويلا

 ةحىفهريسمف سو ءيلعمللا ىلصهننا لوسر ىلع تارت نورخ 7 لاقو ةيندمودت : امل' لاق هداك نع ماه

 نع هسا نعر ةعج ىلأ نب هليا#بع انث لاققدع-ا انث لاقىبالا 'مده كلذلةنمركذ عادولا

 وهو عادولا ةدحىفريلاىف سوم سرلعمُلا لهنا لوسر ىلع ةدئامملا ةروسس تاز لاق س 0 : نب عسدبرلا ا

 هانعماءاوسانلا دنع ماع مو. كلذ سد! نورخ 7لاكو العث نمهتلحار هبت كريف هيلدا ردكار

 ىل 0 رص تخلو سرت ا يقل نودانهلعأ 3 موب

 ةرح مو تلزئالأ 0 الالو دن تقوىفلاو ألا لوو سانلا ف

 قاع (ةدمختىفرطضانف) هلوقلد وان ىفلوَقلا ُّق هريسغد.ناسأ ىهوو هدزس ةصأ عج موب
 و وسل د صم ميو 0-0 2 2ي2ي272تبتتت77ت7ااتت7تللاتلا_ هيب 2203001000013 2

 ةحارالا انههرسش هناالا

 لاح نم عنامملاناك امل هنا
 هلوقل مازحالاوهدامطصالا
 مرح متاودصلا لحرف

 ىلا 1 مارحالا لاو اذاه

 ةمرعالو ةحابالا ل صأ

 مرحواولحتال ىلع فوطعم
 عملا ثيح نم بسك عك
 لوعغمىا هيدعت ث.> نمو

 نيلوعغمىلاوةران دسحاو

 وخنابنذ مرح لوقت ىرخأ
 هلل وع امنذهتم 7 وهيسك

 كب رحتلاب ن انشلا ةدإآلا
 هؤنشا هنأنشردصمنيكسنلاو
 ذاشْكب ركلانذاشا مهالكو
 ءاند نم نالعذ نال ىنعملا ف

 ناقفم لاو نايرضل ماك

 هنال غال ىفذاش نيكسنل او

 ىم حم
 ةد الا نعمو ىرهوخلا هاف

 موق صعب متيسكوإل

 ملم الوأ ءادتعالا

 هلودوءادتعالا ىلع مهضغب

 ركب ارت نمكودصنا

 هوست ةرموهت ةزمولا
 نمو وكنم رع الةيلع لدام

 ل اعراا هانعق نا مشدأ أرد

 هده لق مودصنالىأ

 عنمدار 1انال لوأ ةءارقلا [[<

 هليا ىلسهللا لوسرةكملهأ

 موب نيذمؤملاو لسوءيلع
 ةرمعلا نع هلك رد لا

 هيلع :رداصملا نم

 ةيبدحلادعبتارتةروسلاو
 ىوقتلاو ريل ىلعاوفو اعتو

 دخلا ع نعزوامقلاو مالا ثر ولام لك ىلعوأ ىئثلاو ماغتنالا ىلعناودعل اومئالا ىلعاوفواعت الو ىوةثواربدعب ام لك ىلع وأ ءاضغالاو وفعلا ىلع

 هناعسهنلاىوقت «سيفامو ربلاو ريطاوهميلعنولعتلاوهيءادتقالابق ثذالاائاوميلع نعي وهيىدتةي نالوصيال مالا لطابلا نا لصاخلاو



 الا هلوق منوال: دوعوملا ءانثتسالا لمصفت ىف قرن م تاقعلاديدشهتنا ناهمراشلال#هساىفىهثيااو 59 0 اا غولا هم ىلاعتو

 ةدمملا وكمل ثم ءرحلاةفوكلع لّسام

  تلافدتبا لستمام تواكام"

 5 رحى ةمكملا ءالّقعلا

 فيطلرهوجمدلا نة
 فت>ناوسمحلا تاماذاق

 هقورعىف مدلا سس تح اهغنأ

 هاك 0 نغعتو

 ى رس يقل
 فضلا همعطق ىوس يار

 مم ركب لثملاهنموت وةمزالا ىف

 اعروزيعبلاة4 رسم
 ثلاثلا و« هلدرف ن-ملاق

 ءازعلا تلاق رب زغولا م

 رهوج نمزحريص: ءاذغلا
 لص نادءالوىذتغملا
 تاهصو قال ىذتغمال

 قالصاح ناك ام سدح نم

 َح ويطمرزتاناوءازغلا

 عرق يافا س كل
 ناسنالا فيكن الكل هلكأ

 قانا مثغلا امو هّم» يكن

 هَ  راعامناكوةمالسلاةب 0

 ريغت الق ىالخالا عج نع

 ناسنالا لاو اهلك نم

 هيهتياريغل لهأام عبارلاو د«
 اوناكوتوصا !عفرلالهالاو

 مسابذلا دنع تولوعي

 قصدقوىز-ءلاوتاللا

 قلعتيامرثاسةرغبلاةروس
 ةسعب رالاعاوفالا هذ ب
 سماخللا مب اهللاعريلف
 5 .اهاحلا ف انك :ةيخملا

 كتم اذافتاشلا د ْن "وعن

 لح قنخت" دقواهولك أ

 اهبسأ رل> د دو ودئاصلا

 بشملاب , هل وتعمل ىهووذ اوقوملا سداس ااه مارح ىهف تةنختاهحو ىّأمف ةلم1 ا ,وترعذ قد ةفةرك#“ىف نيدو عنيد

 ىتلاةي ,يدرإملا باسل تاؤقدذبلاب ىراماهنمو تن امىداهج ريض اذااهدع ”اهلدو

 الورل ةةامنواك انت مكسنا نولوةب اك بل لولا« افرمتحدس تسلا ومهارة: الإ رز

 صج نمةيبجنااوةلعيملاو ةنبلا لثم زل عغم ىهوتع ات ىف ى نعي ةصم خت فرض هباصأ نفر طضا نف هلو هركذ
 عضوملااذهريغىف نوكيدقوبغسلاةدشوع ولا نمهرامطضا هب ىنعم عضوملاذهىفوهء:ط أو ىهو نطبلا

 نطبلا ص مه أسم اةقص ف ناسبذ ىنبةغبانلافاك ةقلسض نم نكسلو بغسلاو عوي اريغ نماراماطضا

 دعقمىدسبةصقنمرصلاو أ نيل صنعت نكعوذنطبلاو

 لاو والا ىلهامىط ةذاظاباهغصودارأ هزك-لو ع وما نمرضلاولا ارهاب صيت هلوباهتغصدرب مهنا مولعف

 رضا!نملازهلاورامطضالابفىصولا ىنعمفىذلا نكلا وءاسنلا نمد حاسم كلذ نالا هد دح نمذافتالاو

 ةيلعت ىبن ىذعأ لوف كلذ نم

 ةوطبى المات ملا ف نوتيدت
 ضعب ناكو ةصمختى هلوذ ىنعملا ذه نفرضلاو بغسلاو عوملا نمنوطبلاتارماططمتدبت كلذ ىنعب

 ردصدال مااا ىرب ةبب رعلالهأ نمهريسغناك و عوجلاه صن نمردصملا ةصملا لوشن ةرصءلا ىو

 له لاق كلذيفانلت يذااوحت و ريك ذتلا و ثدنأتلل رداع ىلا هب [ياسغلا م: كل دلو رد معت سلو

 سابعن/انءىلعنع ةدواعم ىنث لاقحلاصولأ انث لاق ىنثملا نص كلذلاقنمركذ لم وأتلا

 رظضانذ هلو ةةداتق نعدرعس 0 لافديزي اذك لاقرش انثمرص ةعاجتفف ىنعب ةصمخت ىفرطضا ند

 ني بلا نب رمت انيدص هلممةداتق نع رهعمانريخخأ لاق ىحن نيسبلا انئدص ةعاحمىفىأ |ةصمختىف

 اهلك ًاواهذامو ةتمملارك ذلافةصم 2 ىف يطضا نت ىيخلاو ع طابس) انث لاقل ضغملانيدجأ انث لاق

 فلوقيدي زنبا تعمسلاق بهو ناانرم نأ لاق سنول مرج ةءا<#ىفلوقب ةصمخت ىف رارظضالا ف

 كلذ ىبعا ( منال فئاعمريغ) هلوقلي وان ىقلوقلا ُُق عوملاةصمخما لاق ةصمخت فرطضانذ هلوق

 رب زنولا مهو مدهون #تيلا نمنوضؤلا هيأ سن مهيلعتموجام لك ىلا ةصم #ىفرطضا نة هؤانث لح

 مالا ماهجور1نري_غبدصن كلذلف مثال فنادقمالل وقر الفن اةتمريغت, الا هذهمهيلع تمزحام رئاسو

 اما واغنادتمإل زاك !ءاسو ف ناختملااب وصنم هيناك ىذلا ىنعملاب بصنفالىعع ىهورطضا نذ هلوقىف ىذلا

 مولا فنح نم هبلادساق ل ةيمعتلا هيذارم عض ولاا ذهىفوهوهيلا فرعخلا ه|لباسمملا هناف مثال فنادتملا

 صوم نمفاخنف هلو ف هدهاوشب ف نجلا ىيعءانس دقوب ٍررعا ادنعفنح ا وهف وعأ لكو اولام اذا ىلع

 ىلع هلك هللا مرحامتاهريغفواهلك أ !ىفةتمملا لك 1فناحتامأو عضو !ااذهىفهنداعانع عىيغأاع اعنح

 فالبنومياةبان ' -لوهيةلزانلاةرو يبعلا عقذريفل لكلا ءرميمت ووهذهلك ًالاجفمئاللةي الاهذ م نينمو 1

 ٠ ثاح كلذلاقنمرك ذ ل وأتلا لهأ لاق كلذ ىفاناة ىذلا وعن وكلذلك | لرب نمهيهسمأامذ ه صح

 الفنا تسريغتدمض فراش ف ةوق سابعا: نعىلع نعكد واعم ىبث لاق حلاصوبأ انث لاه 221

 وبأ امث لاه قطا 7 مالدمءتمرب غلوب الفنا هريغتبا الاهذهردص ىف ىربع ءامع مرحأم ىتعل

لامر ل لاه الدم ءةمريغ تالف نا تس ريسغره اع نع عين أنا نعلبش انث لاق ةغبدح
 مزحام هل

 هيلع م هرم هيف هنأ ةمص عم ىف حب رخوأادعوأ ىتب ند دهح نملك ااا متالدمعتم ريغ ناك اذار طضملل صحت 1

 ضرع :مريسغىأ ال فنامقمريغ لوف ةدانق نعد 2 لاقديزي اذ لاقرمش نيئص هلك اب تا

 ريغ م2 ناد مري: :داّمق نعرم عمانريدنأ لاق قاز رلا دب ءانرمخأ لاقى نب نسحلا انئص ةدصعمل

 00 ٍِ لاقل ضف! اني دجأ 5 لاقنيسحل ان. دمخ نخضص صرءتمربغ اليتم

 انرمحتأ لاق س مدرج هلك [ىفىدعت : وأ ةوهشهمف جت هب ىأ مال ضرعتمريغلوةب محال فنادتم ريغ

 اي] وغلا هل هدم هءارحالو مثالا ءاغتما كلذ لك ارالمثال منا مريس هلوقىفد رش الاقلاق بهوىا

 يعمناكلذو هدمه ..اعرك ذامةلالدب ىنتك ١ كلورتممذاك- ااازهىو (محرروةغدسا تاق) هلوق لدوأن

 ته صطصطصضتتتتتتتتتتلتتتتتتتاتتتتتتتسسسسس

 اصئاج نيب: كرغوكت اراسو د

 مالك ل

 نمالت .رارثب يف عقواذاىدرتولالهلاو هوى درلاىف مغت



 مهسلاب وأ ىدزتلاب هنو زر قوهزنا لعبال هنالءلك امر < هناف ضرالا ىلع طقسذ لبا ىفوهومهس هباصأ اذاامدبذ لدي و عشت عضوم 3
 ماعلا ىف صاخلالودةتملاىفةلخاد (494) ةعبرالاماسثالاهذ_هنا الو هبيسب تناشب هر اهعطن” ىتلاةعطنلا نماثلا
 22 يل تتآذآذآ]آ*]#]آ زي يي! ||| | | يسبب ب بسبب بيب ب ب ب تت

 روغغ هل هللا ناقءاك او مثال فنا مزيغتب الا هذهىف ترك ذا م هءلاعتمرحامىلاةصه *ىفرطخضا نأ مالكلا
 ءانعمناقمحرر وةغدللان اف هل اوةامأوا هلع مالكا نم هرك ذامرتاسةلالدإ هلرك ذوهلك افرك ذل رتف محر

 نع هلركسل وعي م-رر وقغمال فنادم ريغةصم دلك ًادب؟الاهذهمهبلعت مزحام لك نأ هللا اق

 نمق.ف رهيب وهو ل وعد مدح رهيلعمتب وقع نع وه ءهععصومأراهندتاؤم نعد وسعل كلذ نملك أه هلك ٌ

 هسغن ىلغ هفوخ لاح ىف دب الاهذهىفاهعمرك ذامرثاسو ةمدملان مهلك أ هلحاب املك 1 هلحابأ هيدقفر وهتححر

 راس وةتمملاىلا رطخملاهلنادع .وىذإالك لانو لئات نت تاع راعلاة كا اريضو ع واب اك نم

 انث لاق ىدسالالصاوني ىلع الاربع نت دصام ليقاهنملك ًااذا هنارشغت» الاهذ ماهعم تامرحلا
 ص راباثا هنبال و رابانلق لات ىئمالادق اوىلأ نعةيطعنب ناس>نءيازوالا نعىدسالا مساع نب -

 انئص مم ل اشفالقباؤةنع وأ اوقيتعل وأ اودطصت ملاذا لاق ةستنملا نمانل ملص افةصمك اسف اًعددصد

 هليا قجيشاب وسر اسالح رنا 3 انث لاقىهمتل ادب زب نب سرصختا نعمشه انت لاق سب ركولأ

 بوقعل * م رت مريمابت وأ نبللا نم كه ىو رت ناىلالاّةذ لاق مارد اىل لك ىئتمىلالاّقف مسوهملع

 ىلصونلال اسال ر نان سحلا انث لاق ىهمتلادب زي نببيصانريخأ لاق ميشه انث لاق مهارباننا
 لاق قدحانب نع ةملس انث لاقديج نا (نثص 7مهتزيماءعوأ لاق هناالا هلثمرك نفل سوهيلع هللا
 هللاىلهىنلاتأ نارعالا نمالح رت اه د> نعربب زلا نب ةو رعد دح نع ةودرعث هللا دبع رغ َى

 مرح و تابيطلا كل لحي لسومياعهنا ىبص ىلا لاق ف هله ىذلاو هيلعدتلا مرح ىذا قهيتفتس مسوهيلع

 امهلل < ىذلاى :رعفامو ل> رلا لاذ هذع ىنغتست ىجد نملك ًاتذكل ماعط ىلا ارقتغت نآالاثناحلا كيلع

 كحاتنىلا كتيشام موحلب غابتفاجاةنوجرت تنك اذا لسوه.لعهنلا لص ىلا لاف كلذ نعىئينغبىذلا ىاذغ
 ىانغامىنارغالا اعف هنعىنغتست ىتحكالادبامئالهأ عطاف ايش كلذ ن م غلبتف هبلطت ىنغوجرت تنكوأ
 هللا محام بنثاف ليالا نماقوبغكلدأث دو رااذا ممسوهيلعدتبا لص ىبنلالاقفهندجواذاهغدا ىذلا
 نعيلعنا ا لاق مهاربا يب 1 ْئ اتت مارحهبق نس هلكز ,وثسم هناف كلام هاعط نمك.ءاع

 حوبص و ف هوم را ارطضال ل نمكزع وهبقناك و هبلع هنأ رعد رم ناك نسما دعت دحب .ولاقن وعنا

 بدنح نب ةرع#باك ىفتارقلاق نوعنب!نعةدئاز فأن ىبحانت الاقى اقرل اماشه دوب اوداذه (ي'رص
 انث الاقسي ركو أ وىدنكلا ديعسن/ ىلع نئئص حوبيصو  فوبغةرو رضلانموأرارطضالا نم نكي
 ىعب هن وداهتم لك 1ًةقيملا ىلا لح .رلارطضا اذا لاق نسا نع نا سحن' ماده نع سد ردازب هللا لسع

 ل>رلاقلاك ةيطعنب ناس> نع از والا نع كرايمزنا اذث لاقىرسلا دانه اي مع لل

 اوعَتَح مواوقدتغت وا اوعطصت ملاذا لاقةتيملاانل لكن ىتمو ةتمملانمانل لحا_ةةصمخ ص ”راباناهللا ل اوسران

 نع ةبطعن ناسح نع از والا نع سنو نب ىسع ا لاقى رسما نب دانه اني رص اهمهكن اسفالهب

 ملاذا لاق ةتيملاانل لح ىتفةصمضرابن وكانا ملوءياعهنلا لص ىنلل لافالد رناامل ىععدق لدر
 ةزمههلاب اًوعَتْعدح وأةسعب رآىلعاذهىو ر اهممكن ا الهاوعتج مل اواودطض: 0 !داوعدتعل

 زمسهلا لة<و ى.ةتلاو ءاخلاب اوفو ءاتلا يدشن اوقتو ءانلاو ءاثلا فيفا اوغتختو
 (نييلكم حر اولا نم ملعامو تاببطل 8 لح لق مول ل> ا اذامك نواس ) هلوقلي وان فلوقلا ©
 ملل لأ مهل لف 1 ”املاووع اطملا نمدلك مهل ل- ىذا امك باكك 01 تال اسوهؤانت لح كلذ ىنعب

 نم متلعامديص كلذ عماضيأ يل لاو ئابذلان مدلك أى ركل نذآ ىذلا لالدا ىهوتابرطل اهم
 نممماوق أ مهايااههسكوا باب رالاهحر لح راوج تيم «ريطلاوماهلا عابس مسساوكلانهو حراوجلا
 ةحراجالو مهمساك كل ذب عب هلهأةحراج نالفواري_ مهسك ًااذااريح هد ١ نالفحرحهنمل اهبديصلا

 رج وسم وس ١ ا

 ( سداس - (ويرح ثبا) - 7)

 ناببلادب را 5 ذلابتد درذأف

 ةذوةوملاوةةنكاملا ىفءاهلاو

 00 رتل
 ىلع ءانبةاشلا تاغ

 الاو سانلا«-اكابامسلغأ
 ثنأ امناو ماع مكه
 ىبعع البعت نأ عمةصطنلا

 ءاهلا هلدال لزؤؤععم

 ةيخل .ىبيضخ ف كو هل ودك

 نال لي نيسعو نيهد

 روك ذم ريسغ فوصوملا

 ليتق ةأمابتررم لوقت

 فود هوملاتذذحاذاو تالف

 عملي الل تالف إتعن تاق

 لك اامعساتلاهاينشالا

 ىلع عقب مساوهو عسسل
 ىل_عود_ءد و بان هلام

 ناوبلا سرثشي وناسنالا

 دات لاه هنود امودسالاك
 َج ساذاةياهاملا لهأ ناك

 لك أو هلتقفأيش عسبسلا
 هم هر قباما ولك هضعل

 فذ > ةياألا ىفو هللا

 هسذم لك امو ردقتلا

 عببسلا هلك امثال بسلا
 محام او هلكح الو دقذ

 ميكحامالا هوةقابلل
 ئغلا ما ةغللا فءاكذلا

 قو مسهغلا ىف ءاك كلاهنو

 ى اذا اواهف مالا نسسلا
 دعياجاع ىادق ىلا ليبلا

 . ناتدسوأ ةن-ساهحو جرد

 هودو اهعفر رانلا ةيك ذو
 لاك ةيكذتلاو اهلاغتشا
 نع هنمىثتسملااما حذلا

 يي 2222200 2ج ن 1او سامع نءاوىلع
 ىععملاو عبسلا لك امو هلوة ىلا ةقنختلاو هلوق نم مدقتام عج هلا ةدامقو

 هلا يل.قو ةرقتسملاذاملاليلد كلذ اللالحوهفذاف ضكر الحروأ لرد اهنذوأ فرطت اننع ههتدحون ابهناك ذتكردآناكنا



 ا
 ( ١

 ملا وأ قل ندور رأت مك دام“ كل لف هناك تام ردا ممل ةنمهاذثسا هنا ل قو ع ءسنلا لك |امو ةوش صضتط

 ديعذ بصناملك وهون اط ًاوبنظكب تاصئاهعج ود رشموهوبصتلا ىلع حبذأم ) : رشاعلا للحج هلةتيك ذامالا ىضمام ماع

 ىرهوجلا هلاق هننانود نم

 نوكيد ندد هناب ف عدو
 لخأ امو هلوقل راركتلاك
 مب رخ نب الاقوهيةتئاربغل
 ناف مانصاب تسل بصنلا
 ةرودم راخغأ 0-6
 راخان ذل اهذهوةشوقنم

 ةرغكلا ل لوا مومصني اوناك

 اهدنعء ن نوجا : ازناكو

 امنوءيظاناوناكو مانصالل

 نوت و ءانالا كلش
 ميذامدارلافاج اع موعللا

 تبدهزل ١ ماظفعت داقتعا ىلع

 عبذلا وكي نأ لو

 لك و اهلعاعتاو مانصالل

 1 اما 3 بضلا

 بضل وأ راج د 0

 نا وفقسأا

 ةءلهاملا له هعد.أ امرشع
 مع اطملا ةلج نم نك منار و

 7 مكحبللع مرح ىأ

 اما و مال ارالاب اووسعت ست

 بصنلا ىلع مجيذلا عم 0

 اههتمالك نولعش اوناك منال

 اذاوهد> ناك ت ببلادنع
 ةراحتوأاو رغوأ ارةسدارأ

 نم رخآ اسوأ احأك وأ

 برض روسمألا مظاعم
 او.ةكدقاوناكو حاذقلا

 ىلووىر فم اهضعب ىلع
 اوكرتو ىفر ىناماهضعب
 نءاملاخىأال ةغاه ضعي

 صضالا ج شح تاه ةباتكلا

 حجرخناو لعغلا ىلع مدقأ

 8 رحنا وكل سس ىسهنلا

 نعم لمعلا داعأ لفغلا
 ىطهان هه ماسبةسالاة هللا لهأنمريك" لاف حا ادّقلا يرض ةطساوب رشلاوريخلاةؤرعمبلط مالزالاب ماسقتسالا

 2 سس سس سس سس سس مس تس ا مم سس م م ا م ا مج سس سم سات مس همست سستم جس جسم مس سمت تتسم
 َح ردا تاك امح راخل 1 «اوععم مطنم رحت تاذ ةيلعت ىب ىدعأل اوةهنمو تساك اهل نكن ملاذاةثالغل

0 

 ىلعمالكسلا نمرك ذامةلالد. ءاغتك اس راوحلان م ممل امد صومتماءامو هلوق نم 'لرثو بسنك 1 ىنعي

 بالكلال تق عمهم نيح ل سوءيلعهنلا ىل هللا لوسراولاساوناك انغلباعف موعلا ناكلذوهرك ذ لراام

 مم .رسنأك ام ىئثلسافة د . الاهذه كلذ نمهنعا اولآسامفدر 5 ذزعهنلال ارتاف هديصوا همن مهذامع أ مهل لحام
 ريدر كس كلذذاخعا مهل نذأ وثرخحلاب الكو ةرشاملا الكود. بدلا الك ةنقب صأواهتمهذاذتا

 نءحلاسانربخأ لاق : ةديسعنن ىموم انث لاقى لدعلانام- ثيديز انث لاق بن ركوبأ مساع كلذ
 يلعن أنسي لس توهماعهتلا لص ىنلاىلا لب رج ءاجلاق عفار غأ نع عفار أ لس نع ميكح نءعاقعقلا

 لكل تق أن ا ىنرماف عذار وب أ لاه باك هم ءقاتعن لدخدنالن كلو لح لاقهنلالوسراب كل انذأ دق لاف هن ذاق

 هلبال وس رولات ثح مت اهلذج رهتكر ثفا هملع هش ب تاك اهد_:ءةأ ساىلاثءهت مدح ا ىىدتانعذةن دملاب بلك

 ةمالاهذهنمانللحامهنلال وسراناولاةفا واد هتلتقف تاكل ا ىلات عج رذ فص اقدن ربخاف مس وهملعهل ىلص

 مللخأ الق مهللسحأ اذامك زول سددها لزتاف ل بوعي ءاغدتلا ىلصدهنلال أوكا لاو ايلتق. ترزنأ !ىجلا

 ميرحىانعجاتت ىنث لاقنئسملا انث لاقمسس املا نص نييلكمح راوجلا نم متهاءاموتابنطلا
 نيمصاعل دف ىلاو علا خان تح لتقف بالكل لتقفوف دا راب ث غب لسوعب راع هتلا ىلص ىلا ناةمركع نع

 ' لح لقوم عالحأ اذان تازئفهللا لوس رتل ماو دعان 5 وعوخ مح ن دعسو ىدع
 سس لا ثهتادمع أذك لاؤطما انث لاق ئثملا ءُمَدَط ٍنيبلكمح راوخا نممتملعامو تايبطلا ك١

 اهلنا لوسراباولا بالكلا لقب لوب .اعدنلا ىلص ىنلا أ للاق ىطرقلا بعك ند جت نعانوت دحلاف
 هللا نعىئلاح راوخلاق لب وتلا له آفلتحا منة ةيالامهل لح اذام كلوا سي تلوئذةمالاهذه نمانل لح اذ

 نمرك ذ الو اتت نمسا كتقدر الا مام لكوش موهضعل لاقنح راو 1 1نمم'ملعامو هلوشب
 ثاذلاف

 نيباكمح راومان مهتما ءامو ىف نسحلا نع تسمن لغم“ نع كرابملا نبا انث لاقد.ج نبا انثض

 نم لد دما مرفق مقالا ان لاق عيكونبإ اننا هريغو أ دهذو أر ةصوأ تلك نمداصف لعام لك لاق
 كرابملاز ما انث لاقدج نءا انثص هريغو أ دهفوأ بكن مداصفلءام لك لاق نيبلكم نسما نعلم

 ماكح م لاقدنج نا نص ح راوجلا نموه:لافذهغل اديس ده اخ نع عمن ىنأنبانع رمعم ْنح

 لاق نيباكمج ر او نممتملعامو هل ]ود ىفد_ها< نعت زب نأ نب مساعلا نَعن -رلا دمع نب دش نعةهسنع نع

 هرب آني مساعلان ءءاطع نعي اخ !نع ءرجالادباخوأ انث لاقعيكوناا (يئاص .بالكلاؤربطلا

 ريطلاو بالكل نملاق نيباكمدهاجت نعدمج نع نييعئبا انث لاق عيكونبا انكدص لمده | <نع

 حراوجلان مدننا لود قده ا نع خت ىلأ نب ان ع ىسدع نع مصاعوب أ انك لاقور عن دم نئص

 نع دن ىلأ نبا نعلوسش 3 لاقةغيذحوأ انث لاقىبأملا ايثص نالكلاو ريطلا نملاقنيبلكم

 انث لاو عبكو نبا 10 1 ةمعش مد لافةملعتنا ام لاف م هاربا نبب وقعت ص هلكمدها

 رابلاورعصلان امال تاب تالا هو ءرلاد عنب ةمحت لاف لاق ف رمصم نب ةحلظ نعمثمهلان ءةمعش نعأ

 نعبد مث هلا تعم«لاقدمد عش أند لاقرغغح نيد اند لاق ىئثملا ند انئص حراو 1 ١

 لمع انك لاقراشي نبا نعرض حجرراو را اولا نمساكلاوؤانلاو رقصلات اتئدن لاه مهم نع ىئارالا ةحلط

 نا امص حراوجلانمرقصلاو زابلالافنيسسح نب ىلع نععفاننعرعمب هللادبع اند لاق نجرلا

 نيبلكملاحرا اولا نمرةسلاوزاملالاقر ةعج ىلأ نعرباج نعد رش نعناع نبع وا 5 5

 حراوخلانمتماعامو هلو سابعا نع ىلعنعتي واعم ىنث لاقهتادبع انث لاقىبملا
 لاق ىبحي نب نسحلا اًنثاهع اههام_ثأو روةصلاودوهغلاو ئراوذلا بالكل احرا ا

 ايريجخا

 نفط ناكل 2 ل زؤر ا دوس لزامنسح املا, ةدابالاوةبوينقلا لعروس راو رسإلا حادق مالزالاو هنعيسهملا رسدملا

 ا



 , ديا ا نانم نك نا نال را

0 
 د
0 

 ماسقتسالاىلا عجور .ر نال 2# ؤقسفاهلوانت ىأتام .رغانممدةنام عسجلاذ راشا سن اذهل ؛ وط نكست *لاذا للسما يسوع ةعهلا

 نودقتعت د ومهمانص أ دنعاهنول جعاوناك (ه0) ممناءو-وغريشلاو رينا باط ىبعمامأوزهاطر مسملا ىنعع اسف هنوكو طقف مالزالاب
 تتسم 2 ا 1 ها حسم

 بالكلان ملاق نيداكمحراول نم مهل ءاموهيبأ نع سواط نبا نءرمخمانربخأل اق قاز رلا ديعانريدخأ ٌْ

 لاقى بع ىث لاقى نأ ىتث لاقدعس نمت مدح ملعب امم دال ذهابشاونازيبلاو روقدلانماهريغو

 لعمار وقص ام يزاكللا داون اداب ع راوخانم مءاعامد وز سابع نعمس بأن عيب َّى

 نمهلوةىفلوقي ريعنبديبععه«رانيدنب ورعنع نايس انث لاق ىزارلا ع رلانبديعس * مدع
 حراوملا نم متماءامو لوب وانت لجهلبا عامنا نو رخ 1لاقو ريطلاو ب الك-لالاقنييلكمحراوخجلا

 انك لاقل كوب ان لاقدرج نبا انثص كلذلاف نمرك د عامسلان ءاهريغ نودر الكل انيباكم

 دج ان لاق نيسيلا نب دمت 00 بالكلا ىهلاق نيبلكم حراوجلا 58 هرتهلءامو ءلامذلا .٠ نعدسع

 بالكلاديس مل لأ لوقي نيبلكمح راوجلا نم متملءامو هلو ىدسلا نع طابسا ان لاهل ؤشم نا
 امأل افرعنا نع عفأت ن نحب رحنياانريسحأ لاق ةدئاز أنبا انث لافدانه انثص . نفوتملعىذلا

 لاق نملوقةب الالب وأن نيلوقلاىلوأو عهمعطتالفالاو كلووفتكردأ افريطلان مهاريلاوريطلا نمداصأم

 هوانُن لج هنناثالمملعتلا دعي داصاذا لال كلذ عب ديص ناو حراوجلا نقعايسلاو ريطلا موا 1

 فصوئلاةفصلاب تناك ةحراج لكف ا يشاهنمصصخت ملوةحراج لكن يبلكم حر اولا نم مملعامو هلوقب مع
 عمرنش كلذ ىفاةلقاموحنب لسوديلعمتلا لص ىنلا ن ءىو ردتواهد.ص لك ايلا عسر رباط لك نما

 سنول نب ىسع ان لاق دانه هب انث صام وهوكلذىفاناقام ةدجىلعان رك ذىئلاهلالدلا نمد . الاىفام

 لاقفى رابلا سم نع لسوبل هنا ىلسسدتال اوسرتل ًاسلاق ماحب ىدعن ءىبعشلا نعد هاجت نع

 داسؤ ىلعةندد هلالدكلذ ىنح 0 اولا نم هلعحوى زامل ادنص مس وهيلعهللا ىلصح ابا لك-ةكءلعكسمأ ام

 حراوجلارئاس نماهري_غبودةصاخر الكل !نمانملعام راو نممتملعامو هلوةبهنلا ىنعلاف نم لوق
 ىهح راو انممتملءامو هلوتفتر تحذهئلا حراوجلاناىبسءةلالدئيباكم هلوق فنا ناط ن ٠ .ط تاق

 بات أ كريس ملاسىف سانلا اهب كل لحلقة الا ىنسعم ناكلذوب اوصل اريغنطدقف ةصاخ بالكل ا
 ريغب اص ناو صنالل ةغص نيباكم هلوقفريطلاو عايسلا بساوكنمد.صل ا هو هتلعامديصو تابطلا بالك

 حراوسملا نممتملءامو تابرطلا هل لا موق بط اخجل ئاقلا لوقري ريظنوهو هنامحأ ضعب فبالكلا
 مسهوك لاح فمسهل لح هرك ذلجهنلانا موةلارابحلا كلذ لئاق ىنعاسمنا هنا موأعف نيمو نيماكم

 بالاك ابصناعلل تءكستلا نايف هريطن كلذإ نييلكمح راوخلانم' مثملعاموتاببطلا نع الصدأ ُ

 لولا بالكل هتداصامالا يسصلا نم لك ال هنأ ا ذز هللا نم العا هياالاه رااسعب واهدي صناك

 نمولعتف حراوملانويدؤت نمولعت هلوةب هوانث لج ىنغي (هللك ل ءامم نهنولعت) هلو5 لب وأن ف
 لافدقو يكل عىذاا معلاومّتل مبدأ ىذلا بردأتلا نم كلذ. ىنعب هللا لعام مكحل ديما باط

 نيسحلائ دمت انئارص كلذلات نمرك ذ هللا م-!ءاك هللا مل عاسمم هلوق ىنعم لب وأتلا لهأ ضعب

 ا” بلاطلا لمن رلخ لش هللا وكمل ءابم نهنوملعت ىدسلا نع طابسا انث لاقل ضفملانيدجأ ان: لاق

 يفاكلاو ضيعبتلا ىببعع مهمالك قلد: نمنإل قاكلا مع نمب درعلا مالك ىف ةرعنانسلومللاكبلع

 دوجو هريغنامهناعمتغلتجخا اذاامافامهاشعم راقت اذاهريغخ ؟ناكمف را عضولامناوهيدشتلا عع

 مم ره نع جرخام بنج نامالكلاىرحأ هلي خو هللا باتكورخ ع ور كلا ق

 ولأ انث لاف يوص نب لب غمسا انث .لاقس د ركولأ انمدص هناسلبٍل رت نم مالك نمةحاصغلا يف ةياغلاو

 نعهأس مسوميلعهنلا صبا لوسر ل جرت لاق قاطلا تاس نب ىدعن ارماع انث لافريشب نب رعئاه

 قلب وأتلا له فلتدشا لق دنلا مملعامتن مواعتةيا الاهزهتلزن ىت- هللوةبامردي لذ بالكل دمص

 وأ صالا نسمع رخامنا

 مانصالا داشراوه ىلا

 امس ناك كلذل ذا تناعاو
 امناىدحاولالاقوازغكو

 بنغلاةف رغم بأ ط هنالم رس

 هت فرععصتخلاسعت هناو

 نافلابلط ناب فعسضو
 ريسغ ةفراعتملا تارامالاب

 لاغلاو ْريبعتلاك ىبسهنم

 تاماركلا باك هيعدءاكو

 هناك هيا 5 تاسارقغلاو

 عرشا كسلا ىلع ضرح
 سيل لمق شن مودلا لاف
 دارا يا ”وبدارملا

 0 كلا

 اياشسمالاب تنك كل ا

 لبقو خش مودلا تنآو
 امناكلذو نيعم 8م هوبدارملا

 مول ناكوةسعملا مون تاز 7

 هع ق ةرصعل ادع ف رع

 ىنلاو رع ع سس عاد ولا

 فقاو لسوميلعتلا ىلص

 نبا نعوءابضعل !هتةان ىلع
 «تغموتم الا ارق هنأ سابع

 واكد وهلا لاّعف ىد وهم

 هانذكالع هوب ف انبلع تازث
 اهنا سابعْئب!لاقفادنع

 قاّعفتا نيددع ىف تلزت و

 0 مو قدحاوووب
 نما نم اوس ىأ هيذ ةرعمو)

 ثئاسقلا هذبهاوالك نأ
 ىلاجت هللااهلعج نادي
 نا نم اوسئيوأة مربح
 هنالكشي 00 مكيلغت

 اذهراهطاب هدعو قةج

 هذهراولا لادن فوم نم ةزئاجةيشنلا نال لي الفوب شالا نوار هول نادال لئلا
 ٠ نوكينأو وحي ف يكو لذ لبقاصقان تاك نيدلا ناهسنم مزاب هنا انههلئس كني دل تلك ؟مويلاراغكيل نم فوملا لاوزب عئارشلا



0 

 0 فىنز وانك مويا ةودععكلوتسسااذاشلمل لوك هنأب بح تآ وه ع ربك[ صقانلا نيد لعالم اوم مسوهيلعدتلا ىل د ىبنلا

 قلت قءنلاتوجاتحتامهكل تاك أ 1 ىبادارملا لبق ةواصقانودعلارهق لبق توك نا )م0( ديالك كلذ كل ءنالفاب دعب لاو بلا

 مار اولال_لا ميلعت نم

 لودصأو سا.قل ائيناوقو
 0 20 هناي فعضودابت>الا

 كلذ لبق مهل لمكم' النا

 هيلانيجاتحاوناكاممويلا

 نايبلاريخأبو عئارمشل! نم

 :رئاج يت ادلا تقونع
 ندلاتاناوجلا ف راتخملاو
 ناىبعع الماك ادبأ تاك
 0 ارانلا عئارمشلا

 وأ ةضسان تقولك فمللا
 ةنيبموأ ةلمحتوأ ,ةحوسنم

 بسد ةمقاك كل ذرتخوأ

 تامر 1فوتقولا كلذ
 ماكحالا ءاقبب كح ةثعملا

 سنري-خ نماهلاح ىلسع
 مرن ىلا صقنو ةدابزو
 سانشلا ةاغنلاق ةماشلا

 حن وك نانيدإالأي ١
 الفهبلعاصوصتمةعقاو لك
 سسحأو سايقلا ىف ةدئاق
 لعحود لامححصا ناب

 نكع ثلصحع صوصنلا

 انهرئالت ماك طاششسا

0 
 هنط ىلع ناغامب

 اغاو ندللالك 1 ١

 ةطروقسانالءاقلان روك
 تبحأو ماهوالاو نونظلا

 لك فيلكس: ناك اذاهناب

 ىضتقم لمعت ناد
 اعطاق د هت لكتاكم نط

 هناىو ردنا كك لماع هناي

 ينلاىلعتبالاتازنال
 حرف سوعبلع هللا لص
 ورسلا اورهط ًاوةيامصلا

 اهريعب رمت ل هناقأو :طاك تاكو لاو 0 لت ٠ "اهرب ريع ل هناناوتطاكناكو لاود)االالاكل دعب سلا ولاقولات تسي كاعد ريغ. اونوزح م هنافهريغو قددصلا رك ىنأك مهرباك الا

 ةبنم لكان انالقه ذا ا اذاهنلعكسع ءوهيحاص هس رآ اذادسصلابلاطل ىلشتس نأ رهمهضعبل اقف كلذ

 لهأ نمتعاسج لوذاذهوا ل <مناكارارمهنملذ عسا :اذاف هدارأ اذاهنمرغب الو هاعداذا كبت: و

 نياانريسخال اق مضاعونأ انت لاقراشب نيد ايد كلذلاف نمرك ذ فارعلا لهأأ ضعب وزال

 ىتحذأك ذاق نوكذلو مو دبس ولسمو ملعب نالبق كدئاّض هلتقئُد لكءاطع لاق لاف ب رح

 لإ فت لاق ىأ ىن لاقدع_سئيدجت 7 هناك ذو مقلق مت كلذ ناك نافدمص« ل 411

 هسا ىحمت ملك انالف هدي كسع نابالكسلا نم هملعملا نالاه سابعنبان عهشأ ع نءفأ ىبت لاق

 لاقس : ركولأ انيرص هددص نم لك ايالفدتاك ذ كلردفهيداصدنت اتالنتةدسومل ع ؟نافهمحاص

 هسسقن ىلع كسمأاغاقلك انالفتاكسلا لك ًااذالاق سابع نبأ نع سوا.ط ع نعورسعنعةنيعؤا انث

 ريبح نب ل دعس نعلعملاوبأ ا لاف ميهاربانيليععسا انت القمهازبانءب وعي وبي ركولأ انثرص

 جفرا ناديت تارك ذناكن ا وفد سف دقق هرمص نم لك افتلكس !!لحرلا لس رااذا سابع بالاق لاق

 نملك ًااذاهناوع :رفهنلا مملعا# نم ولعت نيءاكمح راوخ ا اوهن هللاوهسقن ىلع سما]ا,عا هنامعزذ و

 | بي ركوأ اًنامص قلخلا كلذ كرت تلعب وب مرضي نا جذي هناو لعع شيل هلا هبحاصوبتاي نا ليقهديص

 انئثص ع -ءسوهف لك افلّتقن تاكل ذأ اذالات سامع نم | نعءاطع نعجاقتن ءقرلا 0 اك لاق

 مطعمي ىلهناف ه_:ملكاباللات سابعزنانع صاع ءدواد انث لاقىلءالادبع ىنبث لاقئبالازب|
 نيديرب ان لاق ىنثملانءا انثدص كال عك -«لوم_سغن ىلع سمانا تملعام عن + عوةنملك ان

 0 لاق نجرلادمع انث لاقراس يدمج انثدص هوحنب سابعنبا نع ىععشلا نعدوادانرمخأ لاق نوره

 انك لافراد نبا انثرص للك انالفيالكلا تاك أ اذا لاق سامعنب نعمه اربا نءدام نعنامسس

 لاق ةدعس سمن دج انئدص ه] ع سامع ثا! نع ىعشلا نعقد» | أن عنابقس انك لاه نجرلا دع

 | لاق هم لك انهنملكأ ايقهماك لسرب لح رلا عشا !ضاعل تاقلاقتوع نبا انث لاقل ضفملا نم رمش انث
 اذالاقرعنبانغ دهات نعمل نع سا ردانبا انث لاقس ركوأ ايثص هتملعىذلا اعتب ملال

 نب ان عديعس نبى انث لاقهئادبعنم ' راوس اًنئرص لع س هل هنأق هن اب رضاقهديص نم باك !لك أ

 مسه اند لاقدذ :رعنت نسحلا انئص هلي أن الفةثموهف باكدلا لك اذا هس أن ءسواط نبا نغم رح

 هدمص نملك |اذاناكلا ىف اولاف منام هاربا نءةريغمو ىعشلا ْن ءرايسو ربم> نم دعس نخرمش لأ نع

 ا م لاقرا ب با اًنئرص هسغن لعل .دمأ اعاف لك ًانالف

 ٌكيسمأ م-يسوهاسعااديص يلع كسع ملا هناقمع دفا يمن دحوم دبصلا ن ملك ادق باكلاتدحونا

 ا لاق لضفملا ندجا انت لاقنيسحلانيدمت نئرص ملعدق ناك ناو لع كئسع ملوهسغن ىلع

 ميلعتلا لبق دقءبلك ناب بالكلاةفرعماودح مهماريختلتلاءذهودت نورخ 1لاقوهوح ىدسلا نع طابسأ

١ 

 نبد#توفسول نأ نعل اواذهواثالث تاصهبلك كلذ لعذ: تااهدمص الخلا راوجلا نمراصو

 ان دوام خت نان مرتك أ هبلك نمكل ذيب الكلا لعل دحال ةلاعااهذ_هلاقن منو رخ 1لاقو نسحلا

 هز._هىلثاف ضغب قرفو نيرخأت لا ضعب لوقاذهو هدمدالال-املعمراصد قف كلذ لعفاذافاولاق ملعت هلهنا

 لك املك ًارتاجلاةفةحراجلا عاملا ىراضوباكلا ميلعنوةحراجلار ويطل ارئاسو ىزابلا مياعت نمةلاقملا
 دارأ اذاهسحاص نمرغنن الو ىداذاس حب وىلةسااذارب ريطب تاىزابلاملعتامعا اواولاهدسصلا نمىز :رابلاهمم

 لاق ىرسلا دانه انئرص كلذ لاق نمرك ذ دنصلا نم لك ارالن أ هيلعت طو رش نم سلو اولا هذدأ

 ب : ركولأ 2 ده هنملك ناو ىزابلا دمصب سارالل اق ءاطع نع حاخبو ميهاربا نعهريغم نع مسه 08

 هتلسر اذاريطلا ىفلاق هنا سامع | نعيعاران عدلت تساقايالا قدساولا انث لاف طانسا انث لاق

اق صقنالو حسن الوةدان زاهد _عنةعب مهلا فل صح ماواموب نيناسئو نين اوأامون َيناموادحالا
 ىئلارإبخا ىراب راسك اذ ناكءابلعلا ل
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 2 |ةفرغملاوأ لمعلا هنأ لق ءا ِء اوسنيدلانا ىلع "الابر 5 ,ءاشالا نثدضح | ار8منوكف سغلابرا مدنا كلذوهنافو برق 5 ن تمل سو هم ةيلع هللاىل ص

 ري ريشا هلك! اذابرمضا شيلو هبحاصيلا عجرب نآرباعلا ملعت آو دعب ملهم هد رضاذا م اكللاناق لك فلك 25

 لاق ىعشلا نعرباج نع ةزرجولأ ماع لاف حداو نب ىبحي 1 لاقد_.ج نا انثص سدرلا نمعتنو |

 لاقدانه- نيد نم عفالات .ئافامتوعدفالك افاكسمافامهنل درا ذاف بلك ااكرقصلاو ىزابلا سيل
 عسيكو انث لاقدانه ايئص 0 آتاوىزابلا دص لك كار لالالا لق ام نعدب 3 ولأ ان:

 لاقدرج نيا ايئص لك ناو ىزابلادمص نم ّظ الاف ىبعشلا نءرااج دمهاربا عدا ن هنا نع

 نا 0 ملعبالهناف لكفدسصلا نمرقصااوىزابلا لك أ | اذا مهاربا نعداسج نعد ريغم نعز رح 1

 ف ىزابلاه تملك ًاامع ساراللاف مههارب ا نءدات نع نا.مقس 0 لاق نجح رلادمع ان لا رام

 لاقو لكفهنملك اذا ىزابلا ىف لاق هناداح ن ءكيع بش انك لافرق هع ئد#ع ص لاف ىيأملا نبا

 ع اعالاو ءاسهينوكبامعالا اعمل ذنم عوف نوكي العابس.سلاو ئاهعلاو ريالا ملا سوسة منورخ
 رئاطو أ ةعهبة حب راما كل تناك امقنئاك هم تاكلاف حراس هنداص ذل مصل نم هش لكى ل<الاولاقو انعم

 لاقنمْزك ذ هنم لكان الفامحاص مل هتداصامك ست نااهدصص هي ل< ىذلا امههلعت طوس نم نالاولاق
 اذاىلعل اق لاق صاع ن ءملاسنيدسمت 1 لاقةدئاز نأ نبا 3 الاق تب ركو اودانه اًينادرع كلذ

 نعد.ع سن دااكتن ءعةمعش نع نءرقعح نبا انث لاق ىاملانيا اًنيادص كك انالفددص» نمىزابل الكأ ا

 ديعسنعءملاس نعنامقس نع عسيكو انث لاقدانه اًنثص 1 ل را ًااذالاق عشا

 لاقى_لاد ولات را انث لاقدانه (مثص لك انالفىزاملا لك ؟اذال افرع كا

 ميرنا !انريشأ لاق مداءوبأ دك لاقراشب نبا انئص لك انالفىزاملالك 5 ١ اذالاقةمر 2

 تلةلاقهك ذتفهناك ذ كردتناالادصلانمةنملك املك انالدحاوءاكىزابلاوباكلا ءاطع لاقل اق
 ةحراح لكماعت نورخ 1لاقو ةهصرع-غ كلذ لاق لك 5لط الوهتكردأا: لاق شب رلا هدي ىزاملاءاطعل

 هوعدب ود.صلا زاب وىلشةسقدصلا ىلءىلث ناهد. هبل < ىذلاهملعنو اولا راو رياطل او ّتاهعلا نم

 اموهننا لاق ىذلا ىبسعملا ىالخادالعم ناك كلذ راجلا لعناذاةلاقهذحخأ اذاهنمرغب الو بصق همحاص

 كلذ ملعت طرسش نم سلواولاق مساع نكسب 4 ذهنلاعملعام نمخولعت نيماكمحر 0 نممتملع
 كلذلات نمركحذ هلك ايدو 7 وهوهطرس نمد توكرب اراد اولاقدمصلا نملك اءالنأ

 نامل عمو ندا 9 نع دعس ا لاقعب وز ئيدي زبر ان : لاقيراودلا أ ننام

 ةدعسن دج [يشدع قبامكفءثلث قب وهشاث لك افهتلامساترك ذود.ص ىلع كت اسرأ اذالاق

 نب ركبو نامإ-نعمث دع نتعب رثيمساقلا ىتث لاقديج انث لاقلضفملانب رشي انث لاق
 ترك ذومتلس راو لك تاو لك لاق هنملك ًانفدصلاذ خا تاكل نا ناسإس نعم 0
 تعم« لاقةيعش انث لاقرفعح ندم انث الاف ىناملانءاو راشد ثا انئخص 000 هللا مس

 ذو دع تاكل هئم لك ؛اذاديصلا عن هشلث لك ناو لكنا س لاق لاق يا

 لاف ىناملا نما ا دج هود نامل نع بدسملا نمدل» معسس نع ةداتق نءةمعش نع عبكو انت لاقدانه

 ددعس نعاعمج- ةددع انث لاقدانه انثصو 09 ةيعش نعدعد) ادعم ْز َر ,زعلادبعو ىدع أ نبا انك

 هثلث قب ومشلث لك اقدنبا مسا ترك ذورلعملا كابل تاسرأاذا ناسلبسلاق لاق بيسملا ني ديعسن ء ةداتق نع
 نب دهاعت اًيئرص هود نام“ نع ددعس نعةداتق ن ع دعس ن عة دبع اننا قاف دانه يدع لكشف

 لك ؟تاولكف باكل! لكأ اذالاقناملسن ا مساقلاوىنزملا هللادسبع نب ركبنعدن زب ان .٠ لاق ىنوم
 نيديعسن ءدي زيد نعت ارغلا ىنأنبدوادنعةلعزما انث لاق مهاربانءبوقعب "مدع .هيشاث
 ئندص هتيقب لكفهشائوأ هفصن لك افثرععف لا وأ للا كبلك تاسرأ اذانامل- اقلاقبيسملا

 ريجيلا قف رم سااج

 1 اولو ةهلزكعملاوهذم ا )مم نمدلا لاك اوك ن ! هناقهداعع اوهنلا قاععالا لصعاللمءااور اردالاوداقتعالاعومب

 راهطا 0 ىلع تح

 تثمك او لاقمش م

 لامالا كلذ. ى 0

 ةمعن نم مت ةمسعنال هنال

 2 عفن ىتمعن وأ مالسالا

 نرهاط نينمآ اهلوحخدو

  ؟<-!نريدخا أ تضرو

 ىلع سمنان دواس

 تاتناثلوغموأ لاخلا

 تريسص ىعمتيضر نكد
 قد اذ هلو نأ معا و

 هيدك أ ضارتعا امه ىلا

 مي رح نال مي رختلا ىعم
 ندلا هل جنم ام1تاوده

 ةلتااتبعتلا) لماكلا
 سانال مالسالا ند رايتخاو

 نيد ُ ناندالا رئاسي نم

 زرطضا نذ هلوقبةصخرلا

 ةعامىىآ ةصمخف

 نطبلاروهذ صنا لصآو
 بوسام فنادم راسغ

 لوانتف ىذ رعد 2 طضاب

 ناب مناىلا فرحنم ريسغ

 ايصاعوأ عبشلا فوف لك اب
 هذهقلوعلا م دقو» رغد

 ةروسفف ىفو:سم ةصخرلا

 لح اذامكنولكس ةرقبلا

 مسوملعىلت نيح ممحاك مهل

 تايم خ نك مهلع مم رحام

 لدااع 2 لك املا

 لولا نعم ف لاؤسل او مهل
 ىلع 0 ملاغاو

 ىلاارظن مه اود ةءاكح

 كنولكس ىف 00

 ناهحولاه يقر و اذه لثمو
 وأن ناعم لدي ر نر مسس5 ة1لو وع

 هتلالوسر جرف: لخديرلف نذل انو. هنا سونلاىلمالسلا لعلي ريجدا ار نعخلوزثلابساما نامل
 ابلك 4مل دملاب 00 | النا نم اف عذ عمناروب آلاورح -مهخودضع.ىاذافاو رظطنفو و وصال باك هيفا لد نالانا لب رب



 0 ل ور لاني وهن ريق تجر قاهر .رب باك اهذئء:أ ص ااذاةىلاوعلا تغلب حم تاتئال
 ناىلا مل_-ومبلعهللاىلصدتلالوسر تكسفاوانة: ىلا مالا زله نمانل لحم دام (04) هتلالوس رانا سانءا 0

 لثع د ماو الاهذهث لا 2

 روغعلاو تاك ا!بلكلا

 فنذأو ىذؤي درضامو

 ععش ىبلا بالكلا ءانمدأ

 ريبح نبد.عس لاقو اهب

 ىلؤدلا مثحن نب كلامنب دمج ع هدأ نعربكب ئةم خخ ضريح لاق بهو نب !انرم لاق ىلعالادبعنب سن ول

 انئادط هضعب ىنعد هيدحالا هم قد ناو لك لاعف تكلا هئملك ايديصلا نع صاق زى أن ركن لاب

 نع دحي جمالا ني ربك, ت عم» لاق دبعسن هب ردبع نعةبعش 0 لاقدعهلا دمع ىث لاق ىثملا نب دمت

 نب هب ردبع نعةمعش 1 لاق ع ىلا ني دنعس ان لاق ىنملانبا انثص ةشلث لك تاو لك لاك دعس

 هيشلث لك ؟تاولك ا ا ربكم تغمبم لام ليعس

 لاف ىلعالادبع ىنث لاف ىنثملا نبا امنع هغصن لك اناولك لاقدغس نعمثب دح ىف لاق ةبعشنا لاق

 انيمرص لكفهثلث ىب وميشلت لك ؟نافهنملك اكلك تاسرأ اذا لاق ةربره نأ عرماعن ءدواد انث

 انيرص هرب ةربرهىلأ نعى عسل ن عدنه ىلأ نب دوا دانربحأ لاق نوره ئيديزب انن ” لاق ىتثملائءا

 ىنث لاق ىنثملا نبا انمص هو ةربره أ نع ىعشلا نعدنه أ ثيدواد ن 7 , واعمولأ انث لاقدانه

 كلت لسرأ اذا لاق ناس نع سيسملا نب درغس نع ةدانؤق, نت ماع! ينعي رق نعرااععلا حرف نوماس

 5-5 هللادمبعتعمسلاةرمعملا انث لاقىلعالادبع ندمت انمثدص هيثلث لك أ !ناو لكسف لت ةفذح اف

 ديز وءاسحزءىدعف تاز
 لوسرهامسىذإا لمخلا

 دب ز ملسو هبل ءهّنيا ىلص هللا
 هللا لوسرابالافنيح ربحا

 بالكلاب لاسم موقانا

 رشا امئاو ءازيلاو

 !كبلك تلسرأ اذالاقرعْئم هتلاددع نع عفان نعرع ثءهللا دس عند ةدبع انث لاقدانه (ممخصو 0 ءابظلاورولاو
 لاقراهولادسع انث لاق ىثملا نبا انثص لك ايو لك كلباء كاسم املك هللا م اترك ذو 31 و هنأك 0

 نأ بئذ بأن با ىريحنأ لاف بهونبانريخأ لاق سنو انثدع هوب ر عزان 0 تاج نت || هنلامرح ىو كردت الق
 لقا هتمانل لب اذافت يملا

 هبسنوت 2 لك او باكيلا هل: ةاذا هايد تلا لك ابىربالناكر عئبهّنلا دبعنا مهثدحاعفان

 نعمهث دس اعفائ نأ دحاو ريغو بذا نما ورع نب هللا دمع ى بث لاق بهو ثءاان رخل اذ ىرخأ ص ىأ تابطلا ا
 ١ انت 8 00 نك ا هر 1 0 0

 نيقِس 0 ا ا لادعس نإ هللا دم ع دمج نع 0 0 ءسئذ لسحأأوأ دهتحت سامقوأ

 دبعنبب وقعن نعسذ فنان عناق هس نع ةصنم# انث لاقدانه انثص ةعضبالا قرب مى ناو لك لاق

 هلوق ليوان فاد عبا اوصلا, كلذ فلاوقالاىلوأ و#هو<رك ذذا دعس تل اس لاق دج نع حالا نب هنا

 ةيعراخ لدا لس نآرج اماحراوت ل او , الاهذهقهناهركحذ ىذلا م اع: :لانادنلا لعام نهن : ىلعت

 ىمش وذل ساملك

 فالح الاوةءورملا له دنع

 ناواسسس هنملكأب نأريغنمهذخ اذا هبلعةكاسماو [ىرغاذءاباءبلطودصلا لكل اذهل الا 3 نتايعالا
 ديصلا نملك ناو اهعاهم واهريط ح راوجلا عج ملعت وه ذف هاعداذا همس نأوهدارأ اذاهنمرغن ال 0 عفانم

 هلك لح ملاتسدكردأن ا اودلك 1 هلل حماك فاي>هبح اصهدصْكردأ ناف لغمريغذ انس هحراة سدت اصةخراح 3 6 صر قام
 لاوقالاىلوأ كلذانلفااوهناكذ كلرديو -مسلالك امو هلوغب ىلا. عد هلباهمرحىذإا ءسلاهلك ات هلال اوصا كلذ نم ئئثتساو
 و ادن اه :ماسو هلا ىلص هلي )وسر نعرام هه باوصلا, كإذف مالو ةشالا متع رت لع ايان لاودسج | ا 0 ءاعمهتلا ل ايحنالار 59 ا باكلا صيصنتلوالا

 نع سوميلعمتا ل والانس نب مصاعزع كرامملا

 اعن ءرعشب ثبتاس ن نعل“ طفئنر# 1 الم افرلاماشدول أو اوس د ركولأ ضم هه هسغن ىلع كاسم

 صيصنت ىاثلا امهريغو
 نع .ىوراك ةئسلا

 ثاسرأ ة101لاغن بالكل ءزرمدصتت موفان تاق مويلعمت ايلمهنال وس ع ل متاح ىدع نع ينلانا ةياصصلا نم وي
 الف لك انافباكلا لك اينأاالا نلتقناو كي لعن كسمأ املك اهماع دنيا مس ايركا ذوةملعملا ك بالك ىهمن مل سوءلع هنن ىلص
 ركون نارع هيئات دجايف لئاعتن ف لئلا ناس غن ىلع سحمان وكلا تأفاعأ !ىاف لك أت” ةعنملاحاكن نعرمست ماع

 نعبيسملانيديغ_تنعساباىلأ نعرانيدنيدس# انث لاتىمومنيزيزعلادبع انث لاقىعالكلا 0 |موحل نعو
 دست 77 ل ا تملالالتلتبب7ب ا 777777777777 # بلا الهفاثلا دنع للا لكايلفهنم لك ادقومكردافديملا ىلعهباك لجرلا لس رأاذا لاق لسوءيلعهتنا لص ىنلا نع ىمزاملا ناسا | ا الو رياك لاغبلاو

 ' . ش ينعمىفوهامثل الا ليم نعءانهن لو ربجلاولاغغبل ! نعل سو هيلعهلنا ىلصهننا لوس راناهنلاق هناررانعكو ر

 نع عسبسلا ىفعممدقو روبطلا نم بلختىذر سيلا ارلامرحلا فاهكراشدف رائاكركسمهلاقذيبنلاك نصوصا



 كار ادي ا فيلا ير افو ااا
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 زويطلا نمل الواهباننابو دخناهماللغلاودرغلاو رثبلاو بدااودهغلا ورغلاو ذااوداسالاو باكل لصالا اذه ومب لختالقس رق

 ُُط اعسا هدب مالا نال مارح وهف تاناومدلا )م 0( نمءإةةبرمأامسماخلاريطلا حر اوج مسج وباقعلاورّعصلاونيهاشلاو ىزابلا

 نوي راث كالا لهأ نم تاقثلاو ناس نم عاصم هل مولعمريغ ادعس نافر ظن هد انس قريد اذه لق قبام
 اذاتاّمثلا طاغلاو لسوءهيلعهننا ىلص ىنلا ىلا ع وذ صريغ هلبق نمهن هنو وربو ناس ىلع مالكملا اذه

 نماوإقن امتد قحأ تابثالاةعاملسا تناك مهظفح هل سلدرغنمدحاو مهغلافن ةفصن'ئث لقن ىلع ا وعباتت
 كلذكف لعمريغفدبصلا نملك اذا هنا نمترك ذام ىلءباكل ا ىف الا ناكاذاو مهد هل سل ىذإادرغلا

 فلوقلا هه هناك ذ كلردينأالا هديصلك 14لحيال عمريغفديصلانماهنملك امنا ىف را لك يح
 اممسانلااهيأ اواكسف كيلع نكسمأ امماواكف هلوقبى عب (مكلع نكس امتاواكسف) هلوق لب وان
 ههعاكمومعلاو رهاظلا ىلع ا ذمهضعب لاذ كلذ ىعم ف لب واتلا لهأ فلتدما ووكحراوج يلع تكا

 بالكلاو حراجلاهنم لك هلك لال ادمصلا نمةْلعملاح را اواو ب الكلااةيلعتكسمأ املك لك ؟لالح.هتلا
 اذهوحرحريغب وأهابااه-رك ح راوجلاهتلتق ىح هناك ذ لردت لو ىف ذذ هناك ذتكردأ هنملك انموأ
 هيلعتيلشأ اذ'هبلطو د دسصا | ىلع ءالشتسالا لعن ناهد. هبل حىذلا ح راوخلا ميلعت اولاق نيذلالوق

 ةلاقملاهذهىلئاةلوقانرك ذدقو هتداصاذااهديص نمل كالا كرت نوداهحاص ن مبرهلا لروهذدخانو
 ل اواك_ةهانغمواولاقم ومعلا نودصوصمخلا ىلع كلذ لبنو رخآلاقو ان آ ةدراولااهديناساب مهتعةب اورلاو

 ىذلاف اذعب تكسمأو اضعب «بنم راو تاك أن افاولاةهضغب نودهغيج د سصا !نم مكلعنكسمأ امن
 هنمتلك أ ىذلادعبدصلا كلذ نمتكسم أ امتكسمأ اما امنالعضعب تاك ؟دقودلك ارث اح ريغ هنمتكسمأ
 امتاولكذ هلوقب انيلعتلعلاا راو تكسمآ املك أانل حاب امغاهرك ذىلاعت هتلاوانءلع الاه سفن اى
 ىلشتس نأ اهديص هيل <ىذلاحراوجلا ميلغتلات نملوةاذهواهسغنأ ىلعهتكسمأ منودكملعنكسمأ
 لاق نممانرك ذدقوابمحاصنمرغتالو أ شهنم لك ان الفاهحاص ىلع هكسمفهزحنان و هبلطتف ثءاشأ اذا دمصال

 ديسع:انث لاىتلا نم عضوملا اذهىفرخأ ةءامج مهنمرك ذنوةريثك ةعامج مهنم ىذماعف كلذ
 ىلعلاقنا:ةاماولك لوقي ميا ءنكسمأ امتاواكف هلوةسايع ئءانعىلةنعتب واعم ىتث لاقدتلا

 لاقدعس يدم ٠ مارع هك ذفامحهتكرداف ك.سمأ ناو لك تالف لك اولتقن الوب سامع نما تاكو

 هديسص نم بالاكل! نم ملعملا لك أن الاف سايعن/!نعهسأ نع ىث لاقىبع ىتث لاقىأ قى

 لضفملا نب دجأ انث لافنيسملا نيد أنامح هديص نملك ايالفدنأك ذل اردمخ هيحاصه ثابت البق

 وهقدنملك ايمو هل_تقدةوهكسماف باكسلا داصاذا محبلع نكسم أ امنا اواكفىدسلا نع طابسا انث لاق
 دب زيانث لافذاعمنب رمش اّسن' رص لع سال هنا ًايشدنم لك ان الفهسغن ىلع سم امنا لا ةءفهنم لك [ناف لح

 هيلعهتلامسا اورك ذاو يلع نكسمأ اسما واك-ذ هلوقىلا مها لحأ اذامكنولثس ةداتق نعدسعس انث لاق ظ

 نيسحلانع تئرع لكفلتقوأذافهللامساترك ذذكمهسوأ كريطوأ لعملا كيبلك تلسرأ اذالاق
 ترك ذفرلعملاك باك تاسرأ اذا لوي كاعضلا تعم« لاق نا.علس نيدسعانرمخ ل وعي ذاعمارأتعم“لاق

 ماقلا سا هسغن ىلععكسم ا ناف لك انالف هنم لك اذا لالح وهف لتةوأ كل سماف هل نيحمّنبا مسا
 لاق اع نكسمأ امتاولكسذ هلوةىدعنعىعشلا نع مداعنعتد واعمونأ انث لاقنيسحلا انث لاق
 لثق تاوكماك كيلع سماع لك-فثم.ع“ وكنيلك تاس رااذالاةديصٍض راىض راثاهنبال وس رابتلو

 نع كلذ غاف ل.ةراوصلاب كلذ فنيلوقلا وأ انيب دقو هسسغن ىلع سم احنا هناق لك ا الف لك أن اف

 دم انلهننالح ا ددو مكيلع نكسم امم اواكسف هود نهلو-ةدهحوامو قْثاق لاق نافهراركتو هنداعا

 اذ_هىفاهلودند ىنعم ففلت-ادق ليق هيف تلح دال ةضعبم مالكلا لح دنا ا نمولالخلاانحراو>
 مهلو3 فن رعلا هل دناك ىنءمريغل عد وما ازهىف نمل دةرصبلا ىو ضعب ل اعفةد رعلا لهأ عضوم ا

 نمءامئدل ١ نملزنيب وهل وق و مللت ايسنم كدنع هرغكس وهل ]ود كاذ نمولاق تن د> نمناكو ,رطمنمتاك

 1 ك0 م

 بضل !الا نارا. جو نال عملا وءاسهزخلا وبابذلاك ةئيْذتسماهرسا, نارسش او ةدشلاو بدخل لاح نودة.هاف رلاو بصخلتا لاري ملا اضر أو

 ولومثانتفا نم عنموهتمرخل
 هوانتقا زال ال وكامناك
 لك دالهداد_عءاو ئيوستأل
 00 اخ اتقو
 هللاىلص هنا ىور نسمهلا
 قساوفس+ لاف لسو هيلع

 ةردللا مكاو للا نلتقي
 عقبالابارسغلاو ةراغلاو

 سداسلاةأرطا اوباكلاو

 وهفدلتق نعىجملادر وام
 الوك ام ناك ولهنال مارح

 ىوراك لكؤلهعذ زامل
 ىسمم مس وهيلعفللا ىلص هنا

 اذكو فيط اطخنا لّتَق نع

 هإكلاو هإ_ءلاودرصلا

 عساسلا شاغم اود هدهلاو
 ثامذتسالاو ةباطتسالا

 مكل لحأ لق ىلاعت هلوذل
 دعيبف ءاطعلالاقتاينطلا
 سانلاتاةبطىاع وحلا
 ىل-ع موةلك لب زنستو
 ب روكي دس وت روم طتسا م

 فالتخلا بحوب كلذنال

 ةمرحخل اولحلا ىف ماكحالا

 عو-_ضومفلاخ كلذو

 ةمأىوأ برعلافعرشلا

 ل رع نيدالا نال رايتعالاب

 ساوالوأن اويط ذل ا بهو

 قيدضت ثروي منتو هفرت مهل
 نك-لو سانلا ىلعمعاطملا

 ناكس ةءاطت_ساريتعملا
 فالح نوددالملاوى :رقلا

 مهلريبعال نيذلا ىداو.لا

 راسل !نادحأ رشعب اضد و

 نا 07 هفرتلاو

 تاحالاو تارورضلا

 ْ سحنا ذارهاطلا ص ااذكو رايتدإلالاحفةبسفلا نامعالا لك ؟ زوال ةنا ل اوصالا نمو هبمرخ الو ءاع 1 اللا ملسوهباعهللا 9
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 (ز را مالا يوكو ةرصاذجبسكلا وصال نمو لاو سنالادبت اذإان وسل اونهدلاك *.

 فذ ىلع اال لال انس واول نم ماعاد هناحنن وق لاتلاوأ ١ (63) ركل اتانلاو, راوجلانممتلعاموهناعس هلوقنخناوأ (01) ركل اتايتلاو مشلاو ازا رض امهلوصالا

 1 لوشخ ل
 00 0 0 00 5 1 ١

 امتاواكف ةلالدإ فاضملا
 نازو# و هيلع نكسمأ
 ءازلاو ٌةيط رامنوك-:

 زواذسه ل هداولكف
 تايسطلا لمع مد ولا

 نمساوكدلاحراوملاو

 ريطلاو متاهعلا عاب
 ىزابل ار دهغلاو 00
 ليوم هتلاقر ةدااو

 مايسكى اراهلاب م
 نوكيناوهضع,زوجو

 رح لافو ارم نم ٍ

 ا أو ب
 ازهورت انورتلع نملاخلا

 امنع ءايعتسالا مملاخلا

 فارهامن وك نا يسن
 5 وصوم هسقأب ردمههلع

 نا ىدسلاو كلاهذلاو

 مفبالكلا ريغ هدا صام

 هلك ارسل هناك ذ لرد

 ىلعلدي نيرلكم هلرق نال
 اصوصخم محلا ازهنوك

 مر

 هسمق لحد حراو ا نا

 نسمه دايطمالا نككأم

 بكلا | ولك 0

 اع ل اواهماصل 0 3

 ةرثكل باكللانم قتشا
 تالوأ هسنحف ىعاااذه

 املك يكمل عسيسلا رئاسس

 م سوهيلعللا لص هلوقك

 نماملك هسلع طاس مهللا

 ناب هوهيلعاصي رح ناك اذا "نفل ٠-2 نارهوءءلعاصي رح ناك اذا اذك بك نالذلاقي ةارضلا عع وهئذاا تاق وهىذأاتاكلا نموا دسالاهلك هك د 1-3

 نمءاسعسلا نم ا 1 رو لازو لايورابفالا هءاشلا نملزتنو رسفا فو هولاف ور ساو ةلابخ | نملزنبو رسفا_عذودهو لاه درب نماهمق لابح

 نءمهريسغناكو اهم لازتالا لعب وءاىسلاىفدرب نملابملا لعجي درب نمءامأ ا,ننم ىّأدرب نماهلابح

 ىلعةلادامنا ا والموهغمىنعملالا نمل لو د ٠ وكلذر كش ٌةم ,د رغلالهأ

 نهل-ذهو كدنعر طم 7 هرطم نمت اك لهثن دح نمتأكو رطم نمناكدقمهلوت 5 ىعم لوك وعد تاكو ضعبتلا

 ءاشناموكت ايس نماكدنعر 0000 هوكأ مل: ايسنممكل :عرفكتو ىسعملو#ب و 2ك :2 تع كل دع

 لوأتبو لالا نماهفذ حريك الودر نم نم فز > زيف ل لو ساس انملزنبو هلوةفوديربو
 ىبعألادمالا نمددنع رمسغمدرمل |نالدرملا ىف نمتاحشدأ متدرب لابج اثم ءاعجدعلا ن ملزنب و كلذ ىعم

 ةلاداهاللابللا نم م نمفذ>ٌريعالفدر لام> ىهولاب 1اولاثمالا ماةملابهلا تعقد قو لاخلا لاثمأ

 1 ءرسعمدربلا نالدربلا نمنمفذ >زاج ودرب لابج لاثنين ىذا ءامتلا فىذلا نار

 نفرادةملاى دنعاماو لطرلا ىدنع سداوتب زنمنالطرىدنعواتب زنالطر ىدنع لاب اك لاثمالا
 ناولاقو لا ع سلو لابس لاما داس لل اوعلااذهلئافدنعكلذكوهنمي رختو رسغملا ف لخدت

 لوةتزاحءا لاقل والا لاب اوناش ا درب نم ءامنل !ىلايح نملزن أتاك

 كلذ ف لوقلانمباوصلاو نم طقستالو ماعطلا فذحت مث اماعط ماعطلا نم ثاك "دب رث ماعطلا نمت اك ؟
 ةلالدإة-احةلامالكلاب ومالك-ل!ضعب ناهفذ_>ز وحد قوم يضل الكل ىف لخدتال منا

 ريغ هنا ىضماعفانسدق كل ذفاهلو دب هتدافأ ىتعمريغل مالكلا ف نوكتن نأامافاهلعمالكلا نم هرهظنأم

 تناكح ذاشرعبتال 35 ءاعنكسما اغا ريك هر لاي سرطان 0 نا زم اح

 نكسمأاسعا اراك ؤانث لج لا ةفمسدو 0 مهلهننا لأ اما ماد ىلع لسع حرا اولا

 امومدلاوث را )تاح؟ىتلاتابيطلا حر اوحمكبلع

 هوائي د قفل ”أ مس نم تدعرفك_:وهل |ودامآو كلذ ف نمل اود ىتعم كل ذذ مك اهبط الام كالذ يشأ

 انت لاا للا ناسا ودل ازتد و هلودىاهلودامأ او هيداعانعىنغأ ا كىضذمامف«بفاهلو لد

 درك ذاو هلوقبةؤانث لج ىنعب (هيلعهتلامسااورك ذاو) هلوقلي وان فلوقلا و هللاءاشناديلع

 37 ا ىنث لاقهئادبع انث لاقىبثلا انثدص اكديصلا نموكحر اوج مرلعتكسمأام ىلعمتنا مسا
 الذ تيسن ناو هنلامس لة فك حراوجتاسرأ اذا لوب هءلعدتام هااورك داو هل ]ود سامع نب | ع نعى ءنع

 ذالاقهيلعهللامسا اورك ذاو هلوذ ىدسلان ع طايسا اذن ناهد ا لاقدمم انثص و

 (باس لسا ع رس هللا ناهللا | اوعتاو) هلو5لد وأن ق لولا ف دمصلا ىلع مإ سرت نيحهباعمسف هتلسرأ

 هفال> ىلعاومدقت# ناكلذى هو رذحافهذع5امنامفوهب ىأامف ساذلااهيأهّنلا اوعت اوهؤانث لح ىنعي

 مما وأاهشغنأ ىلعهةكسمأ واهديص نم <. .اعُلسع ماسر طلاع راوملادمصنماواك ان' ناو
 1 وح ذو ا هفاح نم هلناد حو 7 نمو مان :صالاةديعو ناثوال له هدا 00 اوديصلا نمهيلعهللأ مس

 هللاتااو طعالاقذو ريغ نمو كلذ نم ءذع مهاجما واعف هنا مهفوح منه ثهوبنتحاف وك اعكلذم رحدق لبان اف

 ا فءاراهةعاطب هملع هب :ًاامىلعهب رم 1 الا 0 2 امسح لعام هيا ف رع

 يسال اودع 0 عييطملاىز زاعف ههنمهيلع قحالدب م عسب .مدل ظذاح هنال ىح م 2و

 دانا" هئاسطلا جللحأ موذلا) هل ا. وانفلوقلا

 م-!لحأ مويلاتايبطلا ملل > أ مويلا هلوقب هؤانث لج ىنعد (مهللجساع د.-)لحباتاك !ااونوأ

 0 ما اونوأ نيذلا ما اعطو هلوق ةواهنم ثئابلنا نودوعاطملاو بذل نملاللا نونمؤملااهيأ

 م :اول# ع الاوةأار و: !ااونوأ نيذلا مهو ىراصنلاودوهملا نمباتكلا لهأ ابذو

 نيعير علا ل ملنيد دقو هندصعع

 اهه دحاب

 اهنع“ كد ىلا توكس عماه هوكنو ةكمشلاب وىرلا,دام طصالاراو+ هريغل>ىقننالر ؟ذاابهصيصخت نكل باك !اب دنصااةحارأ هد ., الافروك ذا
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 ةيحاصلاس رابدنسملاعابثان م نمهو !عثناوكف :رعاموأ هللا نم ماهل اهضغب !نالبكدتلا لع نم هللا لغات فاتاثساوأ ةبنا لاح نم ولعت

 ددُساوقلطنا اذاازكومالاءادتبا (ها) قهيحاصرح زيرحزت, نأ اهتمرومأ انعم باكلاةرو ريص فرم هنأ لعاووزح ربهراح زئاو

 010 ا ا م

 برعلا رشم نميز الزيذلا َّك ارمدلا لهأ ارتاس عابذ نودهلك 1مللالح لوب 0

 مارك باتكلا لهأ نيد نادودر د زعهللا دم-وت رشأ نث مهنم نكن منه نافمانصالاو نان والا ةدمعو

 لاقفياتكلا له ؟نمباتكلا اونو نذل ماعطو هلوقب هرك ذر عهنلا نعرف فتحنا مموهنابذ كيل
 مرحوم دنادفمهتامىفلخدن#وأ ليكالاوةاروثلاهيلعلز ازنأنمىلاتك لك ةحبذا ذيهللا ىنع مهضغب

 دسعنبد# نص كلذلاقنمرك ذ مالا س انجأرئاس نممهريغنمومبنماو 1 لاو رم

 نع ساما ل لامر دع ايث لاف ىدصخخ انك لاقد>اولادبع ان لاقمراو سلا ىنآن ب كلا ا

 مكن مسهل تب نموتب الاوخ [لادوهملااوذفت الا اونمانيذلااهيأ اش 1 . الاهذه أر قذ تلت ' ىبب ىراصت ٌعابذ

 نانعةمركعنءلود>الامصاعنعنامغس انث لاق نجولادبع انثلاقراشبنبا امشدع  مسممهناف
 ةمركعو ن سملا نعةداثق نعرشب ني دنعس .انث لاقمتعنما انث لاقراشنما .(نيثفص ثم سابع
 ميسهنم هناف كم مهلو ةء نموناوأتي ومئات م و رئب وبلغت ناك راصن غاب ذياسأب نابرب رءالاناك امسمنا

 أناك ام ما بيسملا نيل معسسو ن سحلا نعةداتقن ءديعس نعىدع نأ نا ان لاقرب ىا انمدص

 فانع نايكي فم لاق نحرلادمع فك لاقراش نا انثدع بلغت ىبىراصت ةحبذباساب ناي ربال

 راشب نبا مرح مسند ؛ راك اموأرقو بلغت ىدىراصن حابذبااب ىريالناك هنا ىعشلان عنيدد

 لكوتلاقمرعلاىراصنة<بذ نع ناهشنسا ىئث لافي رح نءاانرمخأ لاق مماعوتأ انث الاق ىنثملا ناو
 مصاعوتأ انك الاف املا نءاو راش نبأ انئرص هللامسانو رك نب وباتك لهآ نيدلا فمما لح نم

 نبا انث لاف مهاربازي بوقعي انئص نام كلا كلذ نور قياغناءاطعلاة لاق ميرحنبا انك لاق

 ٌ ارقولاقاهم سايالاول انف بالغت ىب .ىراصن غابذنعةدانقو اداجو 1 تلأسلاهةمعش 0 لاقةيلع

 نعداج انث لاق اجلا انث لاقىئملا :مدص ىامأالاباتكلا نولعنالنو.مأ مسبنموكت ا

 ىفلاقهلثانافمحماسن نماوحو زو بلغت نبع ايذنماولك لاق سابعنب| نع ةمركعن عب سلا نب ءاظع
 مهنم هناك مكنمم علوش نموٌضءب ءايلوأ مهضعبءاملوأ قراستلاودويرلااورع ءايح .1نيذلااهيأاب 11 هيأ“ 5

 ةيورعىلأ نأ ن ءةيلعنبا ادي لاهييعاران نوت ئدمص مهنماوف اكلة الولابالا مهئماوقوك,ملولذ

 00 لاَدذام ,داولنا لوي ناكوبلغت

 لش ارسا دن نم 00 ر وتلاوملعلز 3 مذلة .الاءذهىفباتكلاااونوأ نيذلاب ىنءاسمنا نورخآ

 5 , الاهذهم نعي للبث ارسا ىبب ريغ نم مهو مهني ديت اد نمممخالارئاس نم مهمفالمدند ناك ن أماه ممئانأ و

 س ردانءد# ناك ل اوقاذهو نيمللا لبق نمباتكلا وأن مسا هنالء ع ايذ لكأ ألست نةوهسدلو
 ةباعصلا نمي مرسعلا ىراصن ٌئايذ» نمكلوق كلذ فلوات» وع رلاهنعكالذب شاص هوقي ىفاشلا

 نعبول أ نعي .!ءنبا 1 لاق ميهاربا نببوةعب ا برعلا ىراصن ٌئايذمرح نهرك ذ نيعباتلاو

 كك هئارصنلان هتوكس: اغا مما باغ ىبىراصن ئايذاولكان الهلعهتلاناوضر ىلعلاةلاق ةدسع نعد

 ا واى اللاق ىلع عة داممع ع نع نيس نبأ نعماشهانريخأ لاق مشه انث لاقنوةعب امص رجا نرش

 لاق :رعش نس ا نك رنا نرمثثب الا ةينارم هزلا» نمئنب اوكسمتي ملمس مناف باغت ىب ىراصن غئابذ

 بعل هزات ضد ل سي ماسه نك لاقرك نب هللاد ع انت

 اند لاق ىدنك_!ادعسن' لع 4 مح ريا برشبالا مهنيدنماوقلعتب لم مناف مهحنابذ لك وال لاقف

 نبا اًييدص برعلاىراصت غاب ذنعىل_ءانامنلاق ىرتعلا تانغ تئاسلا نب ءاطع نع سدأع ن ىلع

 هنا ىلع نع ثدي ىلعزن زم تعم«لاقناصقلا هر + ىلأ نعام. انث لافرتعح ئدع انث لاقىنملا
 نبأ نءعريس.حن دعس نعمل ن عرب رح 1 لاقريج نءا ًيئص باغت ىبىراصنع اذه رك تاك

 ” ىبىراصنحابذي 1 0 سان اة داتق نع

 ( سداس - (ريرحتا) - )

 تأ طرتشا هن س>وهودع ا

 هبشالالءاضبأ هرح ََر 0 0

 أ اهنموندأتلار يلظاهبف

 هيدحاصلا سراب لسرتس
 جاهدصلاب ىرغأ اذاعأ
 هلوقلد.صلا كس ع نأ اهنمو

 ميلع' ن .ركسمأ امناواكسف

 نيةصو رايتعا اذهىو

 هلال او طفح ًاامهدحأ

 هينملك ايالثأ ىاثلاو

 متو هبلعهللأ ىلد هلوقل

 الذ لك أن اف احب ىدعل
 ىلع هكسمأ اعاقهنم لكان

 زيطلاح راوجو ه سفن
 دنع مهت نأ اهنف طرتشد

 لك الأ كلرتت نآوءارغالا ©
 اهرازناف عمطمالزكلو
 دنع طرتشد وناريطلادعب

 رومالاهذهرركت فاشل
 بدأت ن اظلا لع ىلغن ثددع

 ثالث هلق ا واهمةب>راجلا

 نورك الاردقب لو تارم
 اورو مناك تارااددع
 عابط وان رطسغم ف ,رعلا

 كا عج ريفةغاتكعا راودلا

 نعو اهعابطب ةريذلنا لهأ

 ندعسو ىمراغلا ناملس

 ىلأو رعزب او صاقو ىأ

 لكأ !تناو لح هنأ ةريره
 نأ اود كلاسمال ابهر عف

 ىبسعمومك رك "0 ال و هطوح

 9 قسيتاماولك ةن الا

 دعب ناك نأ دحر اولا

 نكس اه ىف نطو هتماهلك

 هركنماواكو < ةدئاز لبق
 ضعب نأ كلذوة د. غم لءقو

 ىااوتغينحو و ريبح نب ديعس لاو شد رلاو مدلاو ءظعلاك لك را

 الو نكمريغربطلا ب اأتد :دانو نكملك الا ىلع برضلاب باك-لا بد دان تنأ ىرغلاوباكدل |نم بام لك ويالو ريطلاحراوحنمىقبام لك
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 رين ممغلابةتلتقتا اومن ذااك 5 هذ راجلاح سصحولالخ وهذا“ ءملاد ”اص) اهكردأ | اوهتلتق 54د- 0 وادي صالبصت 6 * ءاعفد .راخلا تناك اذاهنا فالك

 ىلاوأ هناك ذمتكردأ اذاهيلعاو عم ىأ نكسم املا دوعب ثاماريع ذا«, 1 متااور ك ذاو (ه) هناحس هلوقامأ فالح هل ىف رح

 ا دن عمللعا امس ى أ متاعام

 امناهيلعهللاناوضر لع نعرابخالاءذهوتيذيمرأ ىرا سن غابذوبرعلا ىراصنغايذارلك ًاماللاق سابعا 40 1 الاىلاوأ هلا را

 لا<ءامل ملت مهك رتلثبنا ارصخلا ىلءاوسل منا لجأ نمسلغت ىنىراصت ا ىسمت ناك هنا ىلع لدن لوالا ىلعو مالك الفازه

 سدنلا ىلع هلوهةرعستلاو

 بوسولا لعو ىتاجلا دبع
 ءىبحجس وةغينح ىلأ لابع

 ماعنالاةروسف هلم هلا ما

 موسلاىلاعت هللاءاشنا

 ةدئاقتايبطلا هل ل >7
 اذه ءاَعب ١ نأ ةداعالا

 ندلالاك ادنع محلا

 نيذلا ماعطوهرارقتساو
 7 لل->لاتكلا ون وأ

 دارملا نأ ىلع نورك الا

 لبقامنال ٌابذلاماعطلاب
 ابذلاوديصلا نايب فيلا
 ديلا ىوسسام الو
 نا لبق ةلا# متابذلاو

 لعب وباّكلا لهال 4.

 قسالفوهل تراصنا

 باتككلا ل هاباهصيصنقل
 ةيدب لا ةعأ ضع نعوةدئاف
 ةهكاغلاو زيلتاوهدارملان أ

 ةاكذلا ىلاهمفجاتحالامو

 تام .وعطلا عسبجب هنأ لبق د

 لحفأ مهل لح ميماعطو

 نم مهومسعطت نأ مل

 نآعزتعال هنال <« ماعط

 مهماعطا ىلاعت هللا مركب

 ةدئاغلااضن وانك ايذن

 ةحاباذأ معي نأ هرك ذه
 نيبنادا ىف هلصأح 23
 ل انملاةحاباك تسل

 يس :اكلاىف: مايا

 فئاقعل اوأ ارباز 2ك 1تانصل او

 ىناثلىل_-عو تانمؤال نم
 نماداسملالد :نوملا عذ ةديالءامالا اره مو نهر وجأ ن هوة داو ٠ لوالاع ري دتوتامالا لت تنام

 0 000 اوهفئش ام مك سةمري_غوه]مالكنم ناكن 1 رجا اريغم رعامم رك ةوىراصتلا

 اذاف ليئارساى ىدنمأ اوسيل مما لجأ نمالس باغت ىنىراصن ع ابذ لك نع ىلع ىهن كلذافاهلهابوا مب قاتلا

 ىدوهيلاوأ ار هنلاند لنا نا ىدو ب رنا ا ار خلا

 ءابوأتو كلذ فىفاشلالاقاماط- نيبق مهريغنموأ ناكأ لي ارسا ىبب نماومزحام مزحو اولدسأ ام لحاف
 ىبنم ليمن الاوةأر وتلا با: كلا اا اوامر هوت ةرأ ا ىذا

 سانحأ ىأ نمت حبذ لالف- ىنارص نود وملك تالاف نملوقوكلذهل» وأنت فلاخامبا اوصولسئارم..
 له لاه كال 3 ىفانلةام لمع وح ايذلا هناف با كسلا اون وأن يذلا ماعطوهننالاق ىذلا ماعطلاام ا وناك مد ب

 دهادت ع نع ثمل نع سا ردازءا املا الاق عيكو ناو سبب ركنا انئدص كلذ 6 لد وأتلا

 ند - ةينط نوع ماك انث لاقد.ج نا انثص ممابذلا لاف عك | لح باتكلااونوأ نيذلا ماعطو
 مهعتابذ لاق كلل لح باتكل اوفو نيذلا مآعطو هلوت فد هاج نعهزب نأ نب مساعلا ن ع نجرلا دمع

 لاق ىبث ملا انياص ل مدها< نعل نعنامكس 0 لاق نجرلا دبع انك لاقراشب نيدمت انئرص

 ن قعدنا انث لاق كونا انئص هل.:هدهاكتن ع تبل نعنابقس 1 الاقةصيسقو معئولأ 1

 ىسعنعمماعوتا انث لاقورعز دمج شح هلثمدهاحت نعثمل نعنانس أ نءىزارلا نعاس

 عجن أنا نع لبش انث لافتغيذ>وبأ انث لاقىتثملا ”شدع هلئمدهاعتنع محن ىنأ نبا نع
 مههارنببوقعي انثص باتكلا لهأ ة<بذومهتصيذول لح باتك !ااونوأ نيذلا ماعطو دهان ع
 انئص مسهتايذلاف مك لل>ناتكلا اونوأنيذلا ماعطو هلوق ىف مهاربا نءةريغمنعمشمه انث لاق
 انث لاقء_كوننا يش هلثع ميهاربان ع ةريغملانعنابغس انث لاقنجرلادبع انث لاقراشب نبا

 نيم لاا رلادبع زو لاق يع نب نسا انغص هإ-:ممهاربا نءهريغمْن عنا قس نعى

 ةريغم نعت امعسس اذث الاف ةصممق ا انك لاف ىجثملا انيثدص هام مهاربان ءةريغم ن ءىروثلا |[

 نءانعّملط ىلآ نب ىلع نعةد واعم ىنث لاقحلاصنبهئلادبع انث لاق ىاملا اًيثدع هلثم مهاربا نع

 انث لاقدسأ نب لعملا اذ: لاقىنألا "مرص مهحناب ذلاق كل لح باك وو نذل ماعطو سابع

 نيذلاماعطو هلوذهداتقن علااعس اذ لاقدي زر م لاقرمش انئاص هلثمنسملان ءسنو نعد|اخ

 طابسأ انث .لاق لطم نيالا ام لاق نيسلا نب دمت انئرص مهحنابذىأ مل ل-باتكلا اونآ

 5 نيسللانع تثدص حئابذلاو عفومهماعطاما < )لح بات اونو نيذلا ماعطو ىدسلان ع

 لاق متل ل باتكلااتوأ نيذأا ماعطو هلو: فلوقي 0 ل فص وع ذاعم أنآ

 0 ىث لاقىبع ىنث لاقىأ ىتث لاقدعس زبد ٠رع نهءاس دو مهماعط ان هللا لحأ
 سنؤلا م دج م هءاسنو مهماعط لح هناف مل لج باتكلااونوأ نذل ماعطو هلوقامأ سابعثب ا نع
 لأم | لالا فايلعو مس سن انكالل تفاص زنبا غي شلالات بهو انزين لاف

 ةبرهازلا أ نع ةيواعم ىث لاقبهوناانريصأ لاق سنون :مماع اًثيشءنمنثتس لو باتكلا

 هللا ةسنكل عذ نبكض ن عءادردلااب ؟لأس هنادوسالا مرت ع نع دوسالا نأ ن عبي رك نريده

 لخائماعطوانل لح مهماعط ناتك لهأ مها اوقعمولل اءادردل اونألاعفهنم لك ًانأاهلهودها سدرح

 لوقلا 0 باتكلا لهالل حتوم ءولاهجأ مكن ايذ ىنعي هنا مهل لح مماعطو هلوقامأ وهاك ابدأ ووهل

 نهوعت :[اذا ابق نمي اةك- !ااونوأنيذلان م”تانسصخلاو تانمؤملانمتانسصخحلاو) هلوق ليوان ىف

 ندررحا

 ىلعار «اط لدي هلا, ف" أعل يبس 5 وتنعلاد + هس: رخالوط مدعب م5 زمسمتمالاحا اك: وقلظم امههدا :ىملا حاكبن نأب 2



 مو ناب ونار دقتلا ضعب ىلع هيلوغن نو ةمالا اكن ب رحت مزلرئاربللا ىلعتانصمملانلجولو مرتع ُريغهناشيث دقوةيئازلاحاكنمب رحت
 لقال اونوأنيذلانم (05) تانضحلاولاجر الز وريلا نمواختالةمالانالّدمالا قس ىف هذمانوئرثك اةرلا قس ىفنيصختلا 1

 ءاهقغلا نمريثك اهم حا
 ةيداقكسلا اكن لحال هنأ ف

 ةاووبتل ا 3115 اذا ذا

 نافرغلا لوزن لبق ليت الاو

 نهوتانمؤملا نمتاندملان دونمؤملاا هيأ مل لح آتانمؤملا نمتانصحلاو هلوقب هوان: لح ىنعب (نهر وحأ

 اوطعأنيذلا نمرئارساو تعب 5ك-!,ةنمباتكلااونوأ نذل نمتان_ضخلاو نهوصكست نأ نهنم رثارخلا
 هللا ل صدم نونمؤملا هيأ لبق نملك الاوةاروتلا فا عاونادنءذإ!ىراصتلاودوملا مهو باتكملا

 قانونا | نمنع ثلا ننسم لال هنو هرم ىوردو بأ تلسصو عدس متمك نم ميطعأ اذا نعي نهرو أن هوتت ؟ اذااضيأ نهوعكنت نأ ساذلارثاسو برعلا نمل سو هيلع
 اوك الو ىلاعت 8 لكن نهحوزكب ناناتكلا لهأ ءامااومرحودغ.ةعو تناك ةرحاف ة اه نوكست ناد ثن اك سانأ ىأ نم ل ل تناك ةنمؤ مةرح اكن ةلاقلا هذ هول ئاقزاأو ةغيفعوأ تناك ةرحافةصاخ 0 ا ل ا

 كش نأ الوط 2 عطتسس منمو هلوقب ناعالاتانمّوملاءامالا حاكن ىف طرش ءانث ل_>هّنياناللاح
 لاق عيكونإ انثرص كلذلاقنمركذ تانمؤلامك-:ايتفنمهكناعأ تكلمامفتانمؤملا تاس
 دن[ صرئارهلا لاق باتكلااوفوأ نيذلا نمتانص ل اور هاجت نع مهد ىنأ نبا نعنابغسن عدوا دونأ ان
 نمباتكل اوفو نيذلا نم تان لا ودهاحت نع ممن ىنأ نب انعناغسانث لاق نجزلادبعانت لاق راشننا
 .نبىراط نع ملسم نب سدق نعنابعس انث لاق نجرلادبع انث لافراشب نءا د ههرئارخلا نملاق مكب
 رعلاقفاهنم كلذ ركض زفر قاف تثدحأ دق تناكو هته .ءلا تيطتوةنأ صا قلطالحرنا باهش

 دبع انث لاق براوشلاى أنبا اًسس'هدع ريخت الواهسو زلاةفاريخالا اهتم ًاراملافاهنم ثد.أرام
 لوسر ندصماهدلف لاق نادمهنمانمةأصاتنزلاه صاع انث لاقىفناسا!ناملس انث لاق دحاولا
 مكن ا ىنغلب نئلرغلافاهسعأ نم ناك امشثب داهجو زناولا ةفرعاولاه تبان مدحلا لس وهيلعهتلا ىلصفتلا
 ةيغش انث لاقرفغح ندمت انث لاقىنثلانبا (نشدع ةديذشت وقع نبق اعالئاذ نمش متركذ
 دقف ىبأ م ضفأنا ىشحأ ىناتلاقف هتخأ جو رب نادار الجرن اب اهش نب قراط نعل سمن سد نع
 انث لاق دوادونأ انث لاق ىناملانا شمع اهوجو زذلاقىل_لاف تبانادق سدا لاقف رتكاف ثمغب
 لاقاه_سفن عبذت ناتداراف تغب نادمه نمذأ اة شدبن ن !ىعشاا نعدلاخ ىلأنب لعمس ا نع ةبغسم
 ىندملان با انيثرع ةاسملاةغضعلا اكن اهوعكس !لاقفرمعل كل ذاوركذ ف تئريفاهو وادف اهوكرداف
 ةرغشلا تمافةشحاف هتنأ تءاص نعل لهأ نءال-ر نا صاع نعدواد 4 لام باهولا دبع انث لاق

 لوغو نمو ىت>تاكرشملا

 اهلوذ نم ماظعأ كرش لعأال
 بلال وأ و ىسعام رنا

 نهنمتنمآ ىئلادارملا ناب

 لابب رطخ نأ ل متحلا نش
 اذا ةسادكلا تايد

 مسسملل لس لهتنما
 ءاطعنعؤال مام 0 وزعلا

 ةصتخ تناك ةصخرلا نا
 ىف ناك هنال قولا كالذي
 ٌوارت>الا نال اودإةتاملسملا
 بحا و راغكللاةطلاخت نع

 هود نم ةناطءاودخت الل

 ةحوزلا نمدشأ ةطلخ ىأو
 5 1 دإ 3 2-5 5 ص ع - -.6 ل ها ٠ ع

 ندد لا 1 1 00 رعلاتا رقف ةنبدملا مدق ىح هلهاب لقتنااهعنام تا ر ىحاهح رح ىو رز تكح ردافاه-ادو ! ىلع

 بيسسلا نليعس كتوم نا عى شش ناهركي واهسلدب نا هر كر ناكواهيىلا تبطفن م محاسن كسن أ نم تناك ى بح تكسنو
 3 تان كلاب لاو يرو / ٍ 5 4 1 5 78 1 لا م . دا 3 أ يك .

 د 1 3 0 يثرص هايااه-و زف هاضرت حلاص ل>ر كلان اذا كتيقاغلاهاءتيشفأ ولرعلاقف كلذ درك دكر عاق
 0ك 2 قع ةثحاف تءاصأ ةثدبن اهل لاش, نعلابةب راجحناصاعنعدواد انث لافىلعالادس ع انث لاق ىنثملازءا

 اعز 08 حي هع : 5 0 3 اغا 5 1 5 كا . .٠

 3 ما + ك0 نإ لاقفر«لبج رجب ماع نعل غم اانرجخ [لاقدي زب انربخألاقرمصتنلا نب ميغ انكص هود رك ذذ

 م 1 2 قع ١ ةادح تباصاتاسأ اساف مالسالا تكرداقتومت نا ل_بةاهتحرْخس اف ةيلهامدلا ف تدئو ثناك ىل ةنبا
 لاينر سامع ْنابهذم ماسر ى اهنا و دفاهد دوا صعب بع كودو مكردافاه سنام مدنا ةرعشلاىلاترمعف هليادود نهر اتفتسنا صوص || 725 ري ا

 اهنأشيربختأ رع لاةف ناك ىذلاب اهماش مرماه ني مؤملاريم اىىلا باطخ ىسهفةنسح هب وتب تابقأاهنا
 لد راصمالا ل هالالاك_:كنلعحال سانلا نمادح ا نأشب َت رعت نمل هلباو هيدسيتفهللا 5 زيسامىلا دمعت

 ى نال ل 00 ا لان شلاش اسما :حتلورضا *لاع مسسر راحل ٠ ١ هلل هل[ لك نا

 . نمو لجةب زا ىطعأ نم
 ىللاعت هوقل لسعر عيب |

 0 طمس و 1| 0 ٠ ع ١ 5 1 3 1 2 7 ا

 5 را 0 3 ال> زناريب زلا ىنآ نعدسعسنب ىحانربخالاف دب ري انث لاقدها هس ضوودغرك ذفرعيلا لحرءاح
 ممن ص . ل :| تللام 1 مك | 2 اذميازنا لذ 4 1 3 ار ا ع 0 .

 نخأ فباتكلا لهاتنس || لافد لجيل برت تالا نارك تلاد عل اع ا ادق هيو هتنخ !ليجر نسينللا
 . ليس لسع ن معتغلا لحأوت. الاف ىلا عت هتلاامهمرقرارسالا لبس ىلسغوهو ندي ذات اونالعالا ل يبس ىلعوهر حاغسناب رض انزلاو ىئازلاك ناك افادصاهمطعبالنأ ىلع مز ءوذأ صا وزن نمناهبفنهروجأ نهوعبت ١ اذام است حاكنو مهحن بذلك 1نودمهنمتي زجل



 قاب : وعقل عئارش : ىنأاخالإ كة ذملاف دلاك-:لا مازن ىلعشح مث: ناكرالاو طورسشلاب جوملا وهو ناصحالا
 تارقلاب رغكينموددانقلاقو ناب ىأ امبالا برب رغكت نموهانعمدهاحتو سابع! لاقو 6 ( 0 ا ملا سابع, لوو "0107 ١ وسر وهاب نا عالا عانت نسي

 | تتل>-للللاللب7------2--2-2-222-2-22---------تتللل هزه هذ لزنأ ىزإا

 فاهنمدءالىّثلا ف.لاكستلا
 رمسخو ناد #ةف ناخالا

 ناوباتكلا لهأ نافو

 ا انملا ولي ضفمهل تلمح

 الاابندلا ف متارذلا ةحاباو
 ةرخ الافمهدش الكلذنا
 د ةفهلنأب رفكنم لكنال
 لد موايندلا ىف هلع ظبح
 فتاداعسسلانمئئثىلا
 نأ مل-ءاو ةئبلا ةرخ “الا

 اورمسف طابحالا,نيلئاقتلا
 ناب هعطيح دقق هوت
 تاك املس ز زن ةرغك ت اقع

 هلام ناوث نم هلال دا

 نااولاف طابحالا ورك-ةمو

 كلذدع هيىأ ىذلا هلع
 نكي مهنا نايدق ناعالا

 فاعئاض ناكو هبادتعم

 ختفاال هناصس هنا غمسفن
 دوقعلاب ءافولا لطب ةروسأا

 ةببونرلادهعلاقالث امتناكذ

 اًنمدن د د دوبعل ادهعوّك نم

 ءافولا مدقتب ىلوأت ناو
 هللا باجاف هسسدن مهول رلادهغ

 اىغسافر] نأ 00

 مداعمو مركلاو ًةبد وبول
 فر وصختايندلا عفانمنأ

 تاذإو 1

 مارك اولالهلانيبف

 مدخول 0

 هنالحوكنملا ىلع موعطملا
 نايبلااذه مام دنعومهأ

 دهعب تنودقلاق هناك

 ديغل ااهيأ لغتشاف ةم ةبداول رلا

 امسالوتم د وعلا فئاظت و

 ماعلا سفن متقاذا هل اوعي دارملا سدا ىلوالا لثا بم ىلعةب . الاريسغت ىبنوامتامدقع وتاعاطلامافعأ أىهّئلاةالصلاب

 لافنسحلا نعةداتقن علالهوبأ انث لاقيرحئيناهلس انث لاقراشنا (نشدع تكساو مكنأ
 تبعك نبى 1 4لاقةنصحم جو وس «تامالسالا ل عساها باص ادحأ 1عداالنأ !تممهدع] باطما ئن رعلاق

 تانضحلاو هلوب هللا ىءاعا نو خ 1لاقو بانا اذاهنملةيدةوءالذ نم مظعأ كلرشلان ينمو ا ريمأاب

 واثاه زامافرئاوسو أن كءامانيير غلا نم اعلا كنلبق نم باكل اوفو يذلا نمتانضملاوتانمّؤلانم

 بالا لهأ و تانمؤأانماناغيلا| اومرحوت ب / الاهذا ممهنبدتا :ةادلا باتعلا لهأ ءاما اكن ا

 نمتان_ههلاو هلوقىفدهاعتن ءثل نع سد ردازيا انث لاق بي ركوبأ انيرص كلذلاق نمر د

 هإ_ةمدهاعت نعل نعرب رح انت لاف عيكو نبا انئدص فئاغعلا لاف كل بق نمباككل ااونوأنمذلا

 نءباكلااونوأ نيذلا نمتانصحلاو صاع نع فرط ءنعر رح اذث الاف عسي ,كون اودرج نما 0

 نا انث لاق كوننا انئرص ةدانملا نمل سنغتو ىنمالتأ ة.نارصنلاوتبدوهملا تاص> الاف مكدبق

 ةينارصنلاوةبدوهملا ناص>الاق كتلبق نمسا لااونوأ نيذلا نمتان صل اوم اع نءفراطمنعليضف

 نءاف وراعم نعةسسنع نعم 62 لاقد_.جنا ع جد -رذ نص نأو ةدانطأ نم ىلسدغت نأ

 الأتبنا رصةلاوثي دوهملا ناصح لاق كابتن ءىاكلاا اونوأ نيذإا نمتانّصحملاو هلوق ىف ىعشلا نع لدحر
 ىىبعشلا نعف هرم نع مشهائر بخ لاق نوعتم و ار 0 لا ل صتبانملا نم لستغت ناوى اإل
 نماهج رف نصحت ناوةدانملانملسنغت نأ مءاص>الاق ا بالا يسئانسفاو هلوق

 انيدص هو صاعن ء فرطمانريخأ لاق دلاغ انت لاق دس نب ىلعم انث لاه ىئاملا ٠ برص ارا

 اونوأ نيذلا نمتانصحلاو هلوةىفلوقي ناش ثعم» لاق كربلا ني اانريصخ أ لاقدي وس دك لاق ىئثملا

 ىَسلا نع طابسأ 1 لاف لضغم نب دجسأ انث لاه نيسحلا نيرمت انمَص فئاقعلا لاق باّكلا

 انثدص فئافعلا نوفتاندحلاامأ لاق ,قنمِباَلااونو يذلا نمتانص+لاوتانمؤملا تالا

 باك تاوان كاتزاهت وامتدت ضان ا ةدانتن علبعس انت لاق ىلعالادبع انث لاق راشد نب دم

 تاوأت سوم يلعما ىلص ىبنلا باص أ نم سأث هللاّف باطما ني . رعاهب قاف لاف كناعأ تكل امام هيا

 د« نيثص سم لك ىلعم ارحهدعب تن لاقو هسأر 29 وديعلاب رقف لاق اهه-وريغ ىلع هللا باك نمد

 لدي نارل.,قاكرس نقل لاق هناميهارب نعد ودم نعةمعش اذن لاق رععج ن دهش 5 لاف ىئثملا نما

 نع ثعشأ انت لاس ردازءا انث لاه ببركويأ اني دص امهندن رغب دكا ديس اها سا لاق

 بي ركوبأ نعرص هنمتذخ أ اماهحوز ىلعدرتو ةنس ىنننو طوسةئامبرضت اقر 4 ركملا ف ىعشلا

 انث لاق بيركونأ انكص كلذ ل ةمرااج نعريب ولا نأ نع تعش انك لاس د ردائما انث لاق
 نع ةيلعؤا انث لاق مها اربانب ب وقعد امدص كلذ ل ثم نسجل ا نع ثعشأ انريدخأ لاق سد ردانءا

 دج نبا م رص اهكسعالهناف نقينساف ةشحاذ هن ما نم لجرلا ىأراذا لوي ناك سلا نأ سنول

 ل وأتلا لهأفاتدلا مره 7 ةارح ةلزنع ناكل له تاك وا هلا ةريسم ىلأ نعءريْخم نع رب رح انث لاق

 فئافعلا ىف ماعوهمه_ضعبلاقف صاخن مأ ماعأ مكلبق نمباتكلا اونو أن يذل !ن ا هلوث -ىف
 كلذ اواتعاو ةيمذوأ تناك ةببرحةساو ةماو ورح لك حورتب نا )_.سمللو فئاقعلاتانصملانال نبنم

 اذهو نهنمثناك نمةنئاك فئاقعلا. نم ىعملانا ناووكلبق نم بال !اون وأ نيذإا نمتانصحلا و هلوك هرهاظب

 تانصخن اوهوانث لح هلوقب ىبع او الالب تورخ 7 لافو فئاشعلا عضوملااذهىتانص لاب ىنعلاق نملوق

 ىراصتلاودوهلا ارا راج اك نهعيج ىف ماعتن الا دونما اكلبق ناكل نذل نم

 نيسمدقتملا نمةسعاجلوقاذهو نك ىراسنل اودوهيلا ساذجأ ى أن منابمذوأ نكت اببرح ْرئا

 نعد معس نع دات نعد. .عس نع ىدع لأ نبا دف لاقراشي نما انئرص كلذلاف نمركذ نحأتملاو

 بينما
 دارملافعابجالاب ةدهعلا نع راععطضموادماق ةالصلا لبق ءاضعالا لسغولاضي او لطاب عاجالاب وهو ةالصاا نع ء ءوضولاربخناب مؤلالاو



 00 راجل 0- ماقالط أ و ري ال 200 راج ةدار ان زاهلاا ا .ٍه 'دكاذمد آل والدلال ماب 7 رخثاذا 3

 6 لل 2 ------

 لاقو - ب.ءّلع هللا هل> ا الافو ىراصتلاو درا رب الاناك اهنا ننسسحلاو ب تبديسملا

 اوذاد نمذلا محالا ساجر ئاس نودتسصان نهنمتايب تكلا لس ارمسا جب حاكسن كلذ نعل :مهنمنو رخآ
 باّكسلا لهأ ءاسن هب ىبعم كلذ لب نورخ ١ 7 لاقو هلو لا ع نموىفاشلا لوو كلذوةءنارمصنلاو ََ د دووملاب

 نمثل كلذ لاق نمركذ نيمسملا ىلع مارح مهءاسنناف برخلا لهأ امافدهعوةمذ نيم ملا نم مهلنيذلا
 نب أع نعمسقم نعمان ءنيس>-ننابغسنعىرازغلا انث لاقةيقعنمدمت انث لاق ببركونأ

 مو.لاب الو هللا تو:مؤيرالزمذلااولتاق رق متانل لحال ن هونت وانل لك نمر !لهأ ءاسن نملاق سابع
 نف ةبزجلااوطعي ىتح بام ااونوأ نذل نمقلانيدنوني ديالو هلوسر وهللا محام نومرح الو خ ألا

 همعاف مهارنال كلذ ترك ذن كد الا هؤاسنانل ل لهي ز را طعب ١ م نموهؤا سنان لح د ٠ زا ىطعأ

 نذل نمتانصدملا او تانم وأ نمتاذصمملا ودل اود ىنعلاقن هلوق اوةباو هلاراتد:ءكلذ ف لا اودالاىلوأ ود#

 لاخلا ىئرارحالا ءامالا حاكش ن ذي م هتان لبي نال اخ لغو نسزاارار 1 ابق نمراكلااونوأ
 تانموملاتاذصخلا يشنأالو ام ذم عطس نمو هر د 5 دز علان تانموم نكد. :«تاأالا مهل نوحابأ ىلا

 نمتانصخلاو هلوقبادا مناك واف تانمؤملا الا نهتم حب لف تانمؤملا مست ايتفنمهكناعأ ١ تكلمامف
 ريغاهنمجروتحابالا ف مهام نمئاغعل الحدف ئاغعلا باكل اونوأ نيذلا نم تانس حلاو تائمؤملا
 هلو ةشحاشب نيت ادق نكت اوت ا:موملارب /ارحانل هللا ل+أ دق و ناعالا لهأ اربازحو مهر ,ارحنمفئافعلا

 كأ نم حاكسذ لحاللاه نمل وقداسف ىلانللددةو مكن اماو ؟دابغنمني_كلاصلاو مس ااا عبكسنأو

 حاكتف م ضوملاا ذه ىف هتداعانع ىنغأ اعازهربغعضومىفنينمؤ ملل بالا لهو نينمؤملا ءاسن نمة.ثح اغلا
 ةمد حوأ تناك ةيمذةش>اغب نينايلوأ ةسدحاشب نيت ادق نك نينمؤملل لالد ناك !!لهأو نيإسملارئارس

 تانصحملاو زعو ل>هننالوذ ةرهاظبر ذكلا ىلع ريح نه داو ىلعمسف انلا فاعل طوع نوكت تادعب

 ل_يئارسا ىنبءاسن كلذ. ىىعلاف ىذا لوقاماف لبق نمباتك-!اونوأن يذلا نمتانضحملاو تانمؤملا نم
 ليلحت نمتمالاءالعديلعاسغج ورخلا اوهذوذشل هنعنامبلاب لغاش لا سحب وبال اوةفةصاخنمنم تاناكلا
 اع :عض دوما ازهريقغىف ساّشلاة هد ع نمتةلاملا هذه لئافل اوةداسف ىلءانال دقو ىراصةلاودوهلا عج ءاسن

 ةأرمالج وزلا هلذبي ىذلا ضوعلارحالا ناف ندر وأ نهوةيش .؟ اذا هلوق امو هتداعاانه ركفةياغكلاهبف
 هل !و5 ىف سا ءنب | نع ىلع نعةد زامل حلاصولأ انث لاقىبثملا دع ره اوهدواهب عاتقسالا

 ا نيؤ اسمريغنين صخ) هلوق لم وان فل وعل اه نهرز و4 مىعب نه روحأ نهوعت 1

 ملنأو ميل نيرو وأن يذلا نمتا:ص ل اوتانمؤملا نسناس عا الح هؤانث لح كلذ. خي
 د ريسغ ءاغعا نيسصم هانت لح هلوقب ى ىعو تادحخاأى ددمالو نيذ اسم ريسغنونص#

 اهنداخدقةدحاوةيغبب نيد رعتمال ولو# ودب ناد /ىزذمال اور وعقل اوهوةرحاف لكن حاغسسلاب نينلاعمال

 ريسغىفنرملا اوحاهسا | ىبعمو هه ودحو وتاصحالا ىتعماةين دقوا مم رف ف دص«سغءااهذخاو هتنداخو

 ةدواعم ىبث لاقهلادبع انث لاق ىئثملا نئص مكوهو عضوملاذهىفهنداعا نءىنغأاعشوملا اذه

 انزل نينلاعتمنية اسم ريغةشدبلا و رهم لاب نه نكس ىعب نيذاسمريغ نينه مارت لشابعت نع ىلءنع

 لحأ لاق ةداتق نعدنعس انث لاقدر زب انث لافرشب انثص ا( زلا' تدرمس ىبعب تادحنأ ىذذتمالو

 : ب رو د اولا ليلها ت اذن دهان اذن ادعخأ ىذنقمالو باككلا لهأ نمقنستوتنمؤ م نينصحتنا
 جيو رثبال_جرهلآسلاقن سلا نع ةريغلانبناعلس نع كرابملا نياانرمشأ لاق ديوس ان لاقىنثلا
 اهملادمعرلفالعافديالن اكن اغتال هتلارثك ادقوب ات كلا لهالو هلامل اق باتك لالهأ نم ةأرملا ل>رلا

 | ل : وان ىلوقلا عه هتعبتا«:.عباهملا لجرلا ملاذا ىثلا ىهلاه ةذ-اسملاامو لجرلا لاق ةفءاسمريغ انامل

 نم لق الة الص لك-!ديدتلا بووامهدب>؟ناينعمريخلا فاضاأ ونارغلا حسني ال د اولاربخ نابدوادب احر عاب لذ تاعفاد علاقذ

 اوازعا م ةنالاهسأو

 ةراغ بوجولا هرهاط ىمأ
 ؤيهتلا تقون دعم هنا كلذ

 ةراهط هنااضن أو المال
 رخآفىف ىلا عت لاق دقو

 رهط دبر رب نكسأو هن آلا

 ى سو وهيلع هللا للا و

 10 أ ةفاظنلا ىلعنيدلا

 دوران 1 نم نول
 هد - : رابح الا ةماقلا مول و

 طولا ن 5 2

 0 00 تن دوتذإانأر هعل

 ءوض ولا تي دوادلاق ةئلاثلا

 دارملا سل 'هناقدالص لكلا

 ةراماو لم فادح اءاناش

 ليلدالذا لاجالا مزلالاو
 لاجالا و ,رملا تال نيدعت ىلع

 لج بجوف لصالا فالخ
 اضيأو'مومعلا ىلع ةيأألا

 فضول تعج خارك ذ
 ةلعلو اسم نسانملا
 بحق هر رك دو زكسف

 ىلامانق لكد نع ءوضولا
 الفدفاطا هنااضنأ او ةالصلا

 لاغتشالادنعدي اهتمتوكي
 رئاسلاهو دوبعملاة مد

 ديغتالاذاةملكت اءاهقفلا

 هنأسماللاقولاذ هلو مومعلا
 قااط تناهرادلا تلخداذا

 لودخدلاب ىو م قلطن م
 ىلهينلانأ ىوريواشا

 0 هوعتا ناك سومملع هللا ْ

 هنأف جنغلام ولالا ةالص لكل

 ىلص ملاسو هي هشعدتلا ىلد

 8 و 2 باها تاول لا

 ديرغلااضنأ واهئاصةنالةعاطلاةداب زىذتب , غلا نال حوج ص ىناثل او ةعباتملابجونلوالاو فلام هوب كلذ كرت هنا ىفاثلا كل ذيماكقسا



 0-١ ا ا 0
 ١ ع 1 5 [ 11

 تحاو عماجلاو طوف لعمل لوقت اروه ثلا بهذلارضانلو وت يلوقلاوتلت رنات ةنآر هلا ارهاطهلالداضن او طوحأ

 ىلا مايقلاىوسرخ 1سبسإ نوكي دق ءوضولابو>و نأ ىلسءلد.كالذوت: الا طثاعلا نم 3( جدمدح اسوأ وقل ءاملارملاذا

 دخل متنا ا ا ا ل 1101ه لاشنا ت0 ماششلا هقاشتا نأ لأ :ةكالالقن
 رو هوهنكد مفهالصلا همس سس

 ارثؤم نكنملاذاو هدو
 هنعرب الاف ل زاح السم

 نالرسم ديدملا حز

 هيلغدتلا ىلسصدللا 1

 اوناكمدعب ءاعلولناو مس و

 لاق دةالص لكل نوض و

 ًاضوف نم لسوءيلع هللا ىلص

 رشع هل هلبابةكرهط ىلع

 ءوضولا ناك ليقوتانسح
 لوأ امحاوةالسص لكل

 ةعبارلا# سن م ضرغام
 ةلالد:, الا ىفنأ صصالا

 ةوصأ طرسثءوضولا نأ ىلع

 ةالصلا لعف قلع هنالةالدلا

 مدعىمهنانين مروهطلاب
 مءاملا

 عم ةالصلابهأ هنا اضن.أو
 تودءاهم ..الاقع روض هولا

 هب رومأملل ل ران ءوسضولا
 ىعماذه وباعغأ | قس

 فئاكستلا ةدهعىفءاقبلا
 ةغشضحول أل اقةسسماخلاوب

 ءوضولا ف اطرسش تسيل ةيشلا
 ةء الا فةروك ذمريغامنال
 محن صنل ا ىل_عةدانزلاو

 دحاولاريخ نارغلا سنو

 دنعو ئاسريغ سايقلابو
 نالهفط رس ىه ىفاشلا

 هلوقل هبرومامءوضولا
 لكو اودمسماو اواسغاف
 نوكي نأ حي هيرومام

 اموىلاعت هلوقل 1

 نيصلختهنااوديغملالااو هصعأ

 ةصلاخلا ةندلا صالخالاو
 صيصخلا ريغ فةخ قيتفر وصلا ضعب فةطوضغتاب اب اتامل !فانثن : اعوةريتعمتوكت نأ بح ةينلا لصاف

 ريغخ ماؤه رضضنلاىلعةداي ىلا اك هن وحوبانلقواف بيترتلا دغت الواولاتالءوضولاف طور مربع بدت هلا ةعشح 24 آوكلاملاه سد [تلاع

 مهيتلاب الا ةالصلا مصت

 نكن كراشا تنكر

 رغك نمو هانت لح هلوّش ىبعب (نب رسال نمةرخ“ الافوهو هلع طب>دقفنامعالاب رفك نمو)' هلوف

 هنيا دنع نم هيءانامو لسو«.ل عدتنا ىلص دة وم ةوهللادمحوت نم هن قد دص :لار هللا م امدستع * نمو تاعالاو

 ناك ىذلا ه]_ةناوث لطب دقف لون هلع طيح دف ناعالاب , رثكت نموهزانن لحهللالاق ىذلا نامتالاوهو

 نمةرخ  الافوهولوش نب رسادلا نموزح لاف وهو هللاد_:عةلزنم هب كردي نأ و جرب اب :دلا فه لمسعب

 هل اوقتارك ذدق وهللاةعاط راغب مها ع ودعتبه درك هلا ةللانا راو 3 نماهط وطظح مهسغنأ أاونمغن «دلا ن نيكلاهل ١

 حاكن او جرحت موق لجأ نم سو «بلعمنلا ىلص هلوسر ىلع هناوباتكملا لهأ هبنعناعألا رثكت لو

 منهل ل كتاغل و 0 لااونوأ يذلا ماغطو تاببطلا هل لح مهل لمقاسا ناتكلا له ءاسن

 لاقرتش اسثدص كلذلاةنمركذ لبق نمباتكل اونو نيذأا نم تانضحملاو نانمُز لا نم تانصخملاو

 2 مهعاسن مب و رن فيك اؤلاق نيملسملان ماسان تن اانل ارك ذلاقةداتقن ءدتعس ان لاق ديزي انث

 نم ةرخ "ًالافوهو هلع بحد ةفناعالا , رغكم نمو هرك ذر ءهللالزنافانند , دريغ ىلع مهو اب !ىاتكل أ لهأ

 0 2-1 لب وأتلا لهألاقناعالا لب وان قانلت ىذلا وحب و لعىلنهخع و زتهللا لحاف نم , رساخلاا

 تامعالا + ا رحنب!نعنامغس انث لاقلمؤم انث لاقراشب نيد (نشدع كلذ

 وفك « نموءاطعنعلصاو نعناسغ نى تع انك لاق ونا انئدص تاعالاهننالاق هع طب-ذقف

 دالاس نع مازن نع تايفسس نعىنأ انث لاق عيكوشبا | انيدص 5-5 وتلا تامعالا لاق ناعالاب

 هلة مدهاعكتع نع حجج تبان ءتامقس نع يح لاق عسكر ونا اي دص تلاد لاق نامغالاب رغكي نمو

 قدها نع + ةزب لأني مسالا نءنجررلادبعنبدجت نعةسنعنع ماكح انث لاق دج نا (نثدص

 انث لاه مماعوبأ انث لاقدمم سمع هللب رك نملاق هلع طبحدسةةناسعالاب كوم هلوق

 ام لاقدع انئص هاب رك, نملاقنانعالاب رغكت نمو هلوك ىفدهاحتن يأ ىلأ نبأ نعىسع

 نمط هللا 017 انافاناع لاب رثك ةرمو هرخ افدغل نعمت أ ثان عءىسع اند لاف م داءوبأ

 دنع انت اف لما + عرط هلثمدهاعت نع مدع ىنأ بان ليش انث لافةغيذ وأ انث لاق ئجملا

 نا هناععس هاري 5 لاق لع طبخ د قف نامعألاب ر ةك نمو هلوق سابعتء ا نعىلعنعتب واعم ىثث لاقدتا

 ل وأن هحوامو لئاقانل لاق تافهكرت نم عال ةنيلا مرحالو هيالاالغل مس الهناو قثولاةورعلاوهناعالا

 وه تاعالات اكالذك كلذ هل وأن هحبو ل قهللاب رعكحي نمو ىتعمانانعالاب رغك نمو هلود هحتو نم

 هللادوتح وهتامعالاب رغكلاى :عفاؤلاتكلذدودع رفكلاوهن د دنمةيوهثعتباامو هإسرب وهللاب قيدصتلا

 ْ اهطاقلا ةقيقح لعتملكلا اريسسعت نع اودرعا ًاواهمدن رااعةماكلاىىعما و رسعك هلام و دودعو

 تامعالا ناينمواهاب وان ليقاهطاغلا ةعيق-واهر هاط ىلءاهلب وانا لثاق لاق نافذ رالتاا ىف اهرهاطو

 مول فدوؤ+خاوهرغك -لان ا ذو ول عطبح دقق هننع»اهنو هيءم أ ايف هلةعاطل اوددحوت نم عنتع وهللاب

 كالذذ ن  رفاكلا نموهف هب رارقالاوهللا دم-وت:نقيدصتا الأن نمورارقالاو قيدصتلاناعالاو نرعغلا

 كاذيئنعب (ةالصلاىلا متتاذااونمآ نيذاااهتأاب) 4وقلب :وأ:ىفلوقلا ُِ هؤوىلعمالكلا لب وان

 ىلا بدأ أوعاملاب كهوجيواول تغاقةالصلا ارهط ريغ ىلع مش آو ءالصلاىلا متجاذاا اونمآ نذلا ميا هؤانث لح

 لا: او ىواهشعبو أاهملا ماقلاح لك ةيدار [انال فلا ىلا ماذا هلوق ف لد وأتلا لهأ فلتخخا م قئارملا

 نأ اولاوحالالك نوداهلاما.ةلالاو - ضع ةنىبعم هنأ نم ه.فانلقأم وتب كلذ ف مهضعب لاقفاهملا مايقلا

 نبق انث لاق دبجْا انئاص كلذلاةنمركذ رهط ريغ ىلعاهملا مامقلا لاحامس نع 06
 ىلا ديأو مكهوجواوأسغافةالسصلا ىلا متقاذا هنا لوف نغتمر كعلئسلاقهتنادسسع انث لاق
 ندم انك لاه ىثملازعا انيخص تد>نمالاءوضوال سابعن الاف اضوّ ةعاس 0



 قرسو هيلغهللا لصلاقوبنتزتلا لءءاّضءالارئاس مهجولا لسق دقت تح اونو سغاو هلوق ف تشغتلاءافنال جاو هنا فاشلا لاو ذارل
 , وأ مدقلا 6 ىلا سأرلانمءادتبالاوه سلا ىفرمتعملا بيترتلااض» ًاوهيدتنا دباعاؤودءااهصلا ثب دع ْ

 0 عع ع سس حسم

 صاقو ىبأ نب دعس ناك لاق: مركع تعمسلا# ناسا ىلق نب ,دوعسم تعج لاق ةبعش انث لاه رفغح
 نع ىلعؤ دو+سمن «بييح نب ناءعس انك لاق ة دسم ندع انكص داو ءوضوب تاؤلصلا 1

 8 ىضلاةد يعن دجأ ينص ثدح ملام لروهطب للوقت صاقو كأن دعس ناكلآق : ةمركع
 2 ”رردالاقءو ولا ب جول امىفامل-! اة بعل ت اة لاقدات ن ءنوعنب !انريش أ لاكرمضخأ نم 'ماسانريخأ

 1-5 رظ نيدي زن نعن ادم نب ةأوع نعهداّتو نعدعس ذك لافديزي ذك لاه هدعسم ا دج نغعص

 لاح رماقريصعلابىدونا أذ روظل اول فاوضوتف ةلجد ئط اش ىلع ىموم ىنأعماولاكمهشاديزب نب في رطوأ
 ليعس نع ىدعىأ نياانث لاق راش نبا انييص ثدحأ نمولعالاءوضوالهلال فاد نمنؤضوتي

 3 + رولغلا هياحصاب لص سوماب أ دوشهنانابصمنب عقاون عفر ر ط نئيداز درو اداد ز راقب رط نعةد اد نع

 ثد> نم ىلعالاءوضوال ى موهوب لاقفنؤضوتب لاج رماةفرصعلاب ىدونذ لحد نط اش ىلءاقل اوساح
 نيج سول امك لاقر عد نيدمخ ب الاف ىئثملا نب او راشب نما انكثص

 هور كس رف وإ جد ئطاشب ىءومىأ عمتك لاق فد رط نيدب زب وأدب زب نبني رط نع نادت
 نب عقاو نع ةداتق نعةبعسش اذ لاقىده منن جرلادبع انث الاف ئناملانءاو راشب نءا يخص

 اني لاك هد سمن لدمج 3 ده ]5 ؟مىموم أ نع - رط نبدي زب وأدب زب نب د رام نع تام

 قافاذه قوضون ىلصأ تاقفرص ءلاوارهظلاةيلاعلا أد نعت أوت لاقدلا وأ ام لاقعدو ز رن لب رد

 اثددتدع ىت-هثوضوف ةوهفناسنالا ا ضوناذاانلعو 5 رحالتلاعلا اود لاق ةمعلا ىلا ىلهأ ا عسج رآال

 نمءوضولال اق بيسملا نب دعس نعد نعلالهنب 8 لاق نجلا دبع 1 لاقراشي نبا انخص

 هلئمدع سنع ةداتقنءلالهوبأ انث ذوادوبأ انث لاقىنثلا نبا ايثدع ءادتعا ثدحريغ
 رضعلاورهظلادحاوءو ضوب ىلصمم .هارباثب ًارلاق شمالا نعد راغموبآ انث لاقسئاسلاوبأ "مدع

 ءوضوب تاولصلا لجان يع تت لاق شمالا انث 0 انث لاقس زكوبأ انثدحإ نرغملاو

 ندب زب انث لاق لضفاانن رش اذث لاقدتلادسعنب راوس اهئ دص كر ها راولاف دحاو

 ثدحب ملامهيسًاداللاةف د>اوءوضوباهلكت اول صل ىلص ف ًاضوتد لدرلا نع لس نش خمس لات رهارا
 ددحاولا ءوضولاب تاواصلا ىله. لاق ءلامذلا. نعدسع ا لاف حد اونب يع انك لاقدجنا انئص

 ناك لاق ةراممنغ نيالا ءمدتار 5 لا نجرلادبع ام لاقراشي نا ع ثدحعح + ملام

 طامسأ انث لاق لضغمئبدجأ انك لاقنيسللان يدم ار دلو تل ه١ تاواصلا ىلثن دوسالا

 انث لاقسئاسلاولأ نمط رهطريغىلع متنًو مت لوقي ةالصلا ىلا متتاذااونمنيذلااييًايىدسلا نع
 كلذءئوضو ىلص أوتي ناكف لجرىر ردق بعق 1ناك هنادوسالان ءةرامنع سعالا نعي واعمو أ

 لضفملا انث لاقىلاكملا ليغطلا نب هلنادمعنن داب ,زانرمحخ ألاف ىمو نبدا نم دمت انعدم اهلىتاولصلا

 هرووط لطفي ممسموأضوت ثدح ًاوألاباذاقد>او ءوضوب تاولصل اىلصن هنلادبعنب راجت اولا رمسملا ب١

 اكهعز صب او هعيصل مس وسباعمبا ىلصوعتلال وس را ١ ار : لاق كن ١ ًاريهعنصتئشأ هنلادبعاب أ تلةفنيغنلا

 ةالصااىلا موف نما 1 اب كالذ يعم نورخ .[لاقو عنصد لسو هيلعهللا ىلصهلئالوسرتم أ ار

 ندب ناز نعت داك سا 0 م لاقنيسنحلا ك5 لاقمم ءاقلا اس ادح كلذلاق نمرك ذ د

 نياانريسصن لاق سو مدع م لن مانام لاقةالملا لاذ اونمنيذلاا هاب هلوقولسأ
 0 0 لاقنيسللانءد# اندص هلثع لسأ نيدب زنعهريخأ سا نب كلامنا بهو

 لاقو د موغلا نمةالصل اىلا م مت لاقف لاق هوجو اول غافةالصلا ىلا متقاذا هلوق ىدسلا نع طامسأ اذن

 نيدنج ايئدص كالذلاقنم رك ذ ارهظاهل ددح نأهتالديلاءرملا مامق لاح لك هيىنعم كلذ لبتورخأ

 دارذا ىلةعلا سئرتلاو ركعات
 حوسمملا نع لو سل اوضعلا
 حوسحملا ردآ ىلاعت هنامأ|

 لعاز_-هلدفلوسغملا ف

 فرو ك ذملا سترثسلانأ

 لامهانالمحاوتب 1

 .ةتدمسيترثلا ف بيئرغلا

 هللا مالك هي زخست بحوذ

 باعااضب اوهتعىلاعت

 عملا لوةعمري_ةءوضولا

 نمحرت ثدحلا نال
 قس ل غلا و عضو

 ءاضعأ نالورخ ا عضوم
 نمؤملا هل وعلو ,رهاط ثدحلا

 ريهطتو امم وأم سأل ال

 2 رسلان ا اولا :رهاطلا

 ءوسضولام اهم مهتلا ماقأ ١

 مأق ] ًاوةفاظن وتلا ف سلو

 ماقمإ نيسغخلا ىلع حسبما

 سن قدشالو لسسغلا

 ردكلاءاملاو ةفاظنوخعلا
 هاموةراهطلاا دش

 داةءالان ذافاهد.ش الدرولا

 قىل_ءلاوصلادرومىلع

 اهفرعنالة فض كح بيترتلا

 نؤعلا

 دوو دعتلا ض<ةوهوأ

 ىف بيترثلا ةياعر انبجوأ
 ةالصلاناكرأ تا عمفالصلا

 نارغلا ىف ةروك ذمربغ

 قاسمرالادب اعفالك م
 قطانثا رقلان أعم ءوضولا

 لاق ةعباسلا د كوأهب

 مالا اولاةغينحيوبأ اوىجذ كلا

 ةءحاوزمغ ءوضولا لاعفأ ىف

 لالا نه باحا نال

 لعام اح ا نيد لوكس ردد

 ىلءاماحاو *اوملا ليد

 نمكعمل 41 اًضون الحر: 6 ًارإ_سو.رلعهفلا لص هناىو راضي ًاوهملعلملدالدئازل او ةراهطا] دغموةنا . الا نم مولعمر دعا اذ هو ىح ارعلا لبس

 قارع“ ةلادحواهنم سلام ةدامعلا ءازحأ نيب لاذ الك طرسثا ههربغدنعو هل اغلا ةدملا نع مو ىفان.ةثسالاب هم انو اهل سباق هدع



 1  ئءا.دسلاربغ نمزبو اهاةطنحوا "لاف ةندلالاو صا ارو داو لالا دما عملو فل اهيذ ضحي امنامزلا نم يذم ناةالاوملا,لخلا

 قيدف ندبلا نم سدفلا عب راما جب رخ لامدنعهي لمعلا بلر / صامل ةالص لكل ءوضولاب نانثالا )1 3 ىكتشكد د . الارهاط نالءوضولا

 حورخد:ءهبالومعم

 ههاامو سحنلا يرا_دلا

 ىورام ىلعأل» ودعت ىناشلا

 م مسوهبلع هللا ىلص هنأ

 رثأ ل سغ ىلعدزب مو ىلصو
 كلاملاقةعساتلاو هجاعع

 نعجراسملا فءووال
 داتعمريغناك اذان يلدا

 انل ةضاحمسالا مد ىف و

 ةنالامومسغب 0 ا

 ةغيشدولأ لاق ا 5

 يملا ءالصلا ىف ةهقهقلا

 دوتلاو جوت 3 للا
 نوئابل'لاقوءوذولاٌض منن

 نأ ةسسغ.نح ىنالضةن:ال
 ةباآلام ومسعب 0

 وبأ لاق رمح ىداخلا د

 سملاذكوةأر ا!ساةغ د
 ءوضولاض نال رسغلا

 كسغم ضةند يفاشلالاقو
 ولةرسشع ىفاثلا «مومعلاب
 ةسادت هيدب وههحو ىلءنأك

 نمةراهطلاىونو اهلسغف

 له لسغلاكلذف ثدحلا
 ريسغتلا ف لاقأ اوضو حصني

 ه] ملا هذهثن ًارامريبكلا

 ىذلاو لاق باكصالا تك ىف

 ص هنال كي هنا هلوقأ
 اواسغاف لوقف لسغلاب
 رهاظلالوقأو هيدادقو
 عفنربال هنال ىنكال هنأ

 ناتساحت ةدحاوة ]سعب

 نالخباذهوتينيعوةيمكح
 فاظنتلاوادرمتلا ىونولام

 ةممكح كلانهةساعغلا ناف
 فقوولرشعثلالا مطقف
 هنالعن لاق تاولمعبتأب مهنالاللاش نأ نكع 0[ له ثددحلا عفر ىونو »املا هيلع لان ىتبازيمتحت

 ةالصاأ اضو |هنباددسعأب اب تاقلاقةمر عكا اس لاق ىلع« دوعسم نعام نام مس اي

 نذلااهيأ ايل قارس لاذ ربلاط ىلأ نب ىلع ناك لاق ىلصاةرهظلا ةالصرضتذ نوسلا 11من ةادغلا
 رغعح ند انث لاق ىاملانيدجت انثص قفا رملاىلاهكيدي 4 ًاوكهوحواواسغاه:الصلا ىلا متون
 اهو هذعدللا ىذرىل-ءتأك لود أود هم ركع تغمسلاق ىنابعشلا ىلع نيدوعسم تعم“ لاق ةيعش انت لاق

 ارك ز انئامع تب الاوكهوجواوا ىغافةالصلا ىلا مق اذااونمآنيذلا هيأة لا هذه رقي ةالص لكدنع
 الس لكل ؤضو::اواك هافانا نبربسسنب نعشوعت!نعرهزأ انث لاقةدئاز ىلأ نب يحين
 اغيفخزوت ةيفآوضوناط1نانب 'رعأضوت لاق سن نعد نعىدعى أنبا انث لاقراشبنما انشد
 نب كل ادبع نعتبعش انريحأ لاقرب نب بهو 0 لاق ىيثملا نبا انئَص تدي نم ءوضواذهلاّعذ

 ا واللا لاب ماع ١ ارلاك لازخا | نعةرسسم

 رع ثدحي نم“ ءوضواذهلاقوهيلحر وهسأرب

 انث لاه ةدغسم

 نع ةريسغم نع مسه 1 لاف م هاربا ني بوةعب

 ناك ل :نو رخ 00 :ةبح نملاتك اايلعنا مهارب

 تل ا ع تسلل اودوشس نأ هينينمؤملاو ا 5 ذْرعهنلا نما ازه

 نءفلأ 0 لاق مهاربانب بقع اذث لاق ىنا اوطةلادابز ىلأ نب هلاددع ٠ ميرح كإذلاق نم را

 نبهقادبعن ب قاديبعا لا ةفاعنلا نزال ىراصنالا نابح نيج نيد , ىبث لاققدسا ىبأ
 ]يدب رة !ءامس هنت دحلاق وه نعرهاط ريسغوأ ناك ١ 0 ع ]هللا دعع :وضو نع ىف ريخأرع

 ود طولاب أ لسوءيلعهثلا ىلص ىننلا نااهث دد ل .سْغلا صاع ىلأ نب هام نيد اب زثب هللا دمعن | باطخللا

 هيلعةو5 هيناىرب هّنلاددب ءناكف ُتدح نمالا ءوضولاهنع عفر و لا سلا ضاق .اعكلذ قف ةالصلكدنع

 ةناك دن دب ؛ ز نب ةحطط نال ع نعق دما نبأ ع نءلضفلا نب ةملس اند لاهد.ج نبا انئرص ًاضوم ناكف

 هناجر ويوم قويا أر عن هللا دبع نب هليادممعل تاق لاقى راصنالان وح نيىبحي نيد ى' لاق

 نب ةمقلعنعنايغس انث الاقنجرلادبعو يع انث لافراشبنا اننادص هوحرك 0

 ماعناكا ملف ةالص لك اك وود « مل..وهيلعمللاىلسهتال أوس رثاك لاق هدأ !نعود ربثبناملس نعدلا ص

 هتلعفادعلاق هلعقت نك: 00 ارعلاقف هيف ىلعحسمودحاو ءوضوب تناول صا ىلص جتا

 لوسرنأ هدأ نعةديرب نبن املس نءراثدنببرا<# نعنادقس نع كو 05 لاقبن ركولأ نيثص

 0 7و دحاوءو ضوناهلك تاولصلا ىلصةكم هذ مرن تأك انلفةالصرعلا اضوشنإ ناك لو هل عهلنا ىلص هليا

 هللا ىل_صينلا ناةدب ريزب ناهلسن ءراثد نب نراك نعنامشس ان لاقنجرلادبع نت لاهراشب نيا

 ةمقلع نعنامغس نعماده ندب واعم انث لاقسر كونأ نباص هود رز ةناسوح ناك لدول

 رع4ه4لاقفدحاوع ءوضوناهلكتاولصا | مل وءيلعملا ىلههنالوسرىلهلاقهسأ ن ءّوذب هرب لآن عدت منا

 نعي واخ لاقسب : ركولأ ااه رعاه تلعفادع لاق ف هعنسصت نك 7مل بش تعنصدنلالوسراب

 لكلا ضو لسو هيلعمتنا ىلصهناال اوسر تاك لاق هس أ نعود رنين املس نءراثدنب برا نءنابغس

 انث لاقيراحلاد.يعنب دمج اسر دداوءوضوبءاشعلاوبرغملاو رسمعلاورولظلا لس ةكم فالف ةالص
 رصعلاورهظا !ىلص ل سوهيلعلنا ىلصةللال اوسرن ارم نبا نعراثد ننبرا<#نءرعسم ن عربهط نب محلا
 ىلا متتاذا هلوقب ىيعهتلات الافق نملوق باو دااياندنع كلذ قلاوقالاىلوأ و هد اوع ءوضونءاشعلاو برغملاو

 هالسدلااقا )غب هاا غي ضرخرسأ ناري غذالصلا لئلا مالاوحأ عم .جاول ىغاق ةالصلا

 نك 7 وهنم م لعن ل5 رهط ىلع ناك نأ ب دن سمأ او«:هءوضولا تن اد>|لدقو هنراهط ضقأن هنمناك ثدح دعب

 تاوأملاةثموب لسمك مذ لة ةالص لكل ا ضو: : مالسلاهءلعناك كلذاوهنراهط ضَعْنب ثدح هدعب هنم

 اهاحك

 نافلاثتمالال.+ ىغا 0 0 لج طش كك من ءوضولا ءاضعأ ل_سغاذا رسثع مسارلاو لاسغنالاوهودوصقملا ىلا ضف, اه



 ةيانللاى و للسعي سل اذهو لسغلاب ر رومأم غالبا ,لاهلعمالا نالسري نع خنمءاضعالا بط ر وأ ارممسع سمانا ل أوس مرت رخل عض راش

 جيلا مأول رسثعسداسلا (10) بيطزتلاب لمع زيهظتلاو كرهت دب رب نكسلو ريهطتلاب رومام لانه هنال فك

 اد أ هزمناك امنا ةالصلك-ارهطلادي دكت نم مالسلا هيلع لعب ناك امنا هتمأ لعل دحاوءوضول اهلك
 ايحاواضر ةهيلعتاك كلذتا ىلء الهي ريل هيدنامىلا هتمةعراسموهنئا ىلا نم مالا ب>الدنما راثماو لضعلاب

 دنع وصولا أ مسومبل شا ىلص ين لانا ةلظذ> ئهتلاديع نعمانرك ذىذلا ثا داى ناناط ن طناف

 ىلعنأك كلذن اهم ! المخ .و هيادثحأ و مالسسل اهيلع ىنللابدن ناك كلذ تا. اقام فالح ىلسعةلالد ةالصلك

 هوجو نم لف<ناذكواذكب سو ءيلعهنلا لصمسنهنلاسمأ لئاقلا لوق نا ثالذو باوصل اريغ نط دة ذب وجولا
 هيعهو>-وىلوأ ناكدجوالانمانرك ذامالمحتناك ذاوقالط الاوة>ارالاو ردنلاوداشرالاو باكحالا ىمالا

 هللانا نع هَ ةخلاتعجا دقو « يعدم ةيقح بحول ناهرب هددك ىلع كي ملامنودةعمتخلا هتك ىلعأم

 اهعاجا ىنفكلذزسن مةالصلك- ل ل ضرفهدابعىلءالو لسو هيلعهلا ىلههسن ىلعم> و مل-وْرع

 ىلعن اك كلذ نم لعغب ناك ام مسوميلء هلا ىلسص ينل لعف نان مانلةامة دك ىلعةصخاولا ةلالدلا كلذ ىلع
 ةالصلاىلا ماذا! اونمانيذلااهيأاب اب هلوقب نيذمؤملاهدامعمللابدنو هلعفىلا هيا هيدن ام لعقهراثب | نم امغصوام
 هنمامالعاومتمال اضرحترت ناك دكا رت ىلا لاخلا كلذ فمكرت ناهتمتالا قفا ارا ىلا يد أو مهو واول غاف
 رابخ كلذ ىنانلفامو :ىو ردقو روطلا ٌضقن بح ول ث دج نمالا مهلالو همز .رالالو ب>او ريغئالذ ناوهل

 هللا ىل_صىبنلا ن ناسا نع صاع نا ور عن ءةدعش ان لاقرب حن بدو ْىَث لاق ىثملازيا انئدص

 لاه الض لك دعا صرت هوني لو هيلعمتلا ىلصهقنالوسر ناك أ أسنالثاقلاق أ ضوتف ةريغص بعقب أ |بوهيلع

 سول نب ىسع 1 قرلادلاخنن رعزب ناملسإ ما ده د>اوع ءوضول , تاواصلا لصنانكلاقمتنافتلق من

 تسلحو ساف» رادىفاسل<قافرهظلار مع نبا عم تيلصلاقفيطع أ نع قير ةالادابز نب ند رلادبعنع

 ءوضوناعدب دولاب ىدوناملفهساىلا عجرم ةالصلاىلاميرخ 1 3 هوتفءوطولاءد رصعلاب ىدوت الف هعم
 ىنكل اوثدحأ ملام اهلك تاولصال فاك حصل ا ةالصل وضو ناك تاواللاه عا كارا [تاقذأ اًضونف

 ٠ يرص كلذف تيغراناف تانس>رسشع هل ب تكره ىلعأضوت نملو قب لسو هيلعهتلا لص هنا لوسر تعم

 لاقر متن !نعسمم طعئن ؟نءداب رن نجرلادبعنع عر *نعووصنمنب قدي ا انث لاوىدادغيلا دعسولا

 ىلعت زنة -ةلاهذهنا موةلاقدقوت ان سرع هل دت كرهط ىلع ضوت نم لسوء يلعهللا ىلص هنلالوسرلاق

 لامعالان ماه ريس غنودةنالصولاو اقاذاالاهلعع وضوالنأ امم ةغبانمايداعا رم طنمل سل اوسر

 هلادنام لك لعغي تأهب هلا ءذ هاذا ض و وو ىتحاهلكلاسمالا نم عذتماث دح اذان اك هناكلذواهلك

 اههفلودشدلا ل_.ةةالصلا ىلا ماقاذاءوضولاب هو ا :, ماوأ ًاضول هون ةالصلا ادع ندملا دعي لاعفالا نم

 ىلأ نب هننادب عنب راجن ِ نك دج نب واعم انت لاق ب 1 كوبأ انثص كلذلاتن 0

 فارأ اذا سو يلعن ىلسهقالوسرناك لاكي نم نا كو هللا دبع نع مزح نب ور ءنعرك

 هللالوس رابانلذةال_ صاله وضوك ًاض ودتذ :هلزنم أب ىتحانملعدربالف هيلع لسن وانملكت الفهماكنل اودلا

 ةالسصلاىلا متقاذاا اونمآن يذلا هيأ ايةصحخ رلاةدبآ تلزن ىتحلاقالعدرتالف كيلع ل سن داتا كلك
 هلام ىذإاهحولا د> قلد وتلا لهأ ف لت ا ( (مهوجواواسغاف) هلوذ لد وأن فلولا قة 2 لا

 ناسنالا ةرسشب نمرهط امو مهضعب لاقف هوجو اوا سغافةالصل ىلا مثاذا هلو ةةالصل ىلا ناين
 مغلا لحخخادنمنطداموتذالااماقا اولاقاضر ءنينذالانيداموالو ط هزةذءطقنمىلاا اردد ههس ّ و 2

 تل ءاطغامامأ واولاءوض ولا ىف هتمءيش ل بحنالو كلذ لست بح الود ريسءوهحولان مسدلف نيعلاو فن الاو

 كلذ ىلءامىلعءاملارا ما نافةيعللار اذ ءامهاطغدق نذللا نيغدصلاوةدعالارعش مالت ىدللا ن :ةذلاكهنم
 اهلماعف كلذ ع نمرط مل: ع ءارهطاموهو هرذعهحولا تاالءدولا رعب ةوممنس نإ ادام سغرعّئر زر رعشلا نم

 ىزب لاق ميهاربا نعرمعمن ءديبعتب رع انث لاقس ركونأ انام كلذلاف ن ا هريغ تود

 ( سداس  (مرحتلا) -9)

 نافوضعلا ىلع

 انالح ا لفالاوزاح لاس وياذ

 اولسغافانل عازوالاو كلا

 عساسلا لسغب سيل اذاهو
 نر سس ثياثتلا رع

 ةرهل اب لصحت لسغلاةهام
 اوبرا رشح نماثلا

 ةدالا نال ةءحاوالة هس

 قلوقلااذكوهنعةتك اس

 قد اودجالافالةيىستلا

 0 مدقتفف اذكو

 اهال> ءوض ولا ىلعزيدبلا

 لاقرسشع عساتلا مهضعبل
 ةضضابالىفاثلا

 ءوضولا ف ياسنتسمالاو

 قدساو دجأو لسغلاو

 تع < ةقيندحول ًااهمق بح

 ةدعدوط ولا ىفال لسغلا ف

 لسغ بحوأ 7 هنا فاش |

 ىذلاوه«>ولاو.ه ولا
 نههدح .راه>اومن روكا

 ا طست] ادعم

 ل ط نةذلا ىسهتنم

 اًضرسع نذالا ىلا نذالا

 ريسغ فتالاومبغلا ل ادو

 نءانوريشعلا هحاوم

 ءاملا لاصتا بع سابع

 نيعلا نال ل
 توقانلا مك ولا نم

 3 ”الاوخ ح 1 ىف هل وعل ب 1

 نمعبلع لعل هئادب ربام
 نيعلاىفءاملالاخدا وريح

 تورسشعلاو ىداحلا يح

 , نييىذلا ضايسلا ل ىغ [[
 د:ءبحاونذالا اوراذعلا

 دجتوةغينسى آو ىفاشلا
 7 هناتل فو ىالفالخ |

 هجولاو هولا ن مهنالوهدعب اذكف ءاجالاب رعشلات ابن لمك بحاو
 بحي

 ةرعللاةفاثكدنع لمعلا كرت اول اف هلوقا بح ىفاشلا فيفا .كللا تح امىلاءاملا للا سناب حمالة نحول نو رمثغلاو ىتاثل اهلك هل سغ



 ١ ةجرا االول نايل رهاط ل ءاملارارماباوجو ذا ثلاد فصال نور شعلاو ثلاثا لسالا ل اهناثكد نع قيذ رتب
 نو ةرميسعلاو معد ارلا#اهتعشاه هرهاط لسن ى>اهتءدل-الهنالسح الفرم و ةضيطحس ول اوكلامهحاوم هنالاض رع نينذال ١ىلا

 بحو ةمخل ةأرملا تبول
 ه>ولاةدل- ىلا ءاملالاضاأ

 انالتغشك اهتم تناك ناو

 ةب؟الارهاظب لمعلا اذك رث
 لحرال ةغشكلا ةمعلا ىف

 أ ارااةسحلو جيرعللاعفد اعفد

 ةةشكلااصوصخو ةردان

 لصالا ىلءاهمكح قيس

 نوريشعلاو سمايلتا#

 تحامىلاءاملا لاصن ابحي

 : بس ليشكل تلا

 بحاإلاو ةقفتعلا عض اوم

 بدهلاوراذعلاوبراشااو
 ىلع داولسغاف هلوةتال

 ةدلد لكل سغب وجو
 ةعللا ىف ' :هيلدعلا لرب

 هذهو رعللاعفدته شكلا

 قيتفايلاغ ةغيضش روعشلا
 سداسلا ه* لالا ىلع

 لبق أ ام ىعشل انورشعلاو

 هس>ولانموهننذالا نم
 سأرلان ةردأامو لسغف

 ريغ نذالا تايد رو

 عباسلا»# الص هحاوم

 ىلعر وهما توريشعلاو
 اههاسغفدمح نيعذر اانا

 كلا ماع نس ”دسبلاعم

 ىف قال_الااذكورفزو
 مكلجرأ اوهلوق
 ىعمل: عل ىلا نأ قيقا أو

 ةياغلاب دارملاواعلط متباغلا
 ةةقحو أ ةسفاسملا / اعولا

 دئدلاد-نامت ةباهغلا

 دودحلا نعال ىغنمن 51

 نع ةملظلا لاصفةنا امسح

 _!|ماصلااوع 1+ هلوق ف رونا

 اذهكتعب وءرخ 1 ىلا هلو نمنارقلا تظةحومفن كلذك نوك الدقو ا راخدلانوكمق لبللاىلا
 اهبام- اصداغترال كلذ. يمسدضعلاف عارذلا ل هوموهوقفرملا ناك مال ودودحلا فلولا لدية فرطلا كل ذىلا فرطل اذ هنمب 1

 نيبعكلاىلا

 بالاو |

(7) 
 نت لاقةرعش مث لاف عد رزثيدي زي اند لاق ةدعسم نب دج انئص ءاملانماهلعلاسامشبعلا |

 ىدغى أنبا انث لاق ىثملازبا مش ادص تدل لع ههجو نمءاملا نملاسامةدغكي لاق مهاربا نعةزيغملا

 مارب أ نع ةريغم نعةبعش نعدو ا دو انث لاف ىثملان عا انئص هون مهاربا نع

 كي زحلافةمعللا ليلك ىفةريغم نعنارغس انث لاق“ نجرلادبع انث لاقراشب نءا مدع هون

 نعمدتار انت لاق ماد ملا ني بعصم 0 لاقىنادمهلا قع»ان, نوره انئرص كتل عصام

 دعس نعس ردا 5 لاق : ركحرأ اًييرَص ةقيحل لاخي لذ ًاضوتي مهارباتن ًارلاقرو ذم

 رفعحن لست انك لاق ىناملا نسا انئص اهلل نا نم اهملع لاس امد : رح لاق مهاربان ءىدس زلا

 سردانبا ث لاقبي ركونأ ب لح ههجو م مه. اتم ضوقاذا نس 1+ 1تاكلاق سنو نعةبعش نع

 0 ع كرابملاز با انث لاودرجنا ايثص سا لا نا هنأ نسما ع نع ماسه انث لاق

 هلم نسحلا نع ليعمسا نع نوره ان لاقد جنا انياع ًاضوناذا تدخل للخال ناك هنا نسحلا

 :ذسسسلا نمةمعللا لسع س يل لأ نس رب بس نبأ نع ثعشأ نعم شه انت لاق مهأربا نب بوهعت ندع

 ىلا غلب ملأ ضوقاذا ناك هنا نسحلا نعورسج نءديزب نبى سبع نعنوره ان لاقدجنا انيثص

 تاًاسلاةىد.ب لا 0 ةببش لأ نعتوره انث لاقد جنا انخص هتمل لوصأ
 لاقريهاربانببوقعي . ١. رص لدن هم ,اعت رسام يفكر نااللاةفاملابءوضولادنعئيدل سلاش ريهارا

 ءاملانم لاسام فك هاربا لاق ةريغملا لاف لاق» ذولا ىف ةردللا ليلك نعةبعشتل اس لاه ةيلعزسا ان

 راب ادمع انث لاق ندشرن حام انت لاق هلاديعن بميلاد بع نبدمت نص هتيحل ىلءءهحو نم

 ديلولاوأ [نئاص تبول للاخ امهتمادحاو رأ لوام هال ىلع ءاملا مف اًضون ةعب . روب اهشنء انآ مشب

 سل لاعفءوضولا ف نيضراعلا كرع نءرزعلادسبع نمد دعس تاس لاقل سم نيد طولا اذث لاق ىشسمدلا

 انث لاف ىثرَعلانجرلا دعني دج دياولاوأ انئص كلذلعغالف ًاضوتب الوعكم تدأ ارب>اوب كلذ

 انئدص تداوي ءوضولا قنيضراعلا ع ءسل لاق سلا ن ءمداتق نعريش نب دمعس ىريخأ لاقل. اولا

 ىل_ءءاملا نم ناك : لاق مهاربا نع نعد نب معا رباني أ لاقدماولا انث لاقد.لولاوبأ

 )| تلآسلاه فن زى أن بتال :رعةعيهلنباىنريخأ لاقدملولا انث لاى ئرقلادلولاونأ ص هتيم
 ان لاقدنلولا اونأ نيثدص مهاجم نول سغي نيذلا نم تسل لاق تأ ضو اذا ىتي مل عنصأ ف يكد نب مشاقلا
 طل هرك دوبءوض هولا ف بح اوةيعللا كيش تونيضراعلا كرع سالورع ولأ لاق لم ديلولا

 نعذابقس ان 0-0 ان: لاقراش نبا انثص فئالاومبغلا نم «نططبامل -غيفةلاقل هزه

 لاقس ٠ ركولأ أس * رو تض,مكمامةالصا ىف اظلتتلا الو لاف سامع نب | نعةمركع عرب ريش لأني كلملادبع

 تاتكلا نب مسن لام لاق ضوذمت مو ىلصل جر نعءاطع لس لو تالا دبع تعمس لاق نس
 ناش ةسالاوةشهلا يالا يشار ءةريدغم نعم شه 1ك لاق ميهاربانب بوةعل ئعدص هنْز ع

 ةضعضملا نعاناجت كاصضلا ناك لاق نانس فأن عحابصلا انث لاقدرج نبا [نيثط ءوضولا تحلو نم

 نسبا نعاماد هتءمسلاف سردانا مَ لاق بي ركوبأ نئرص تاضمرفءوضولاىف ىاَشَنَت

 لتدي ناك ناوهنالص ىف شواذ ةالصلا ىف لح ددو 0 ”نايلاو واااو دما ىسناذالاق

 نعمداموو 0 دونما انث لاق ربوع تدع قشنساو ضمخ؟

 نمهسنعان. كح -املاق نمرك د هنالصف ىضعلاقف ق قع سامو ضهر !هنانالصلا قوشورك لحلو

 نالم نعمشه ل ىلع اولا داك نبدي زب مرح هحولا نم اًمسيل نينذالا نأنم ةهلاَعملاهذه لهأ

 لاق ف رطمونأ د لاري عى نبع زكلادع انثص سأرلان منانذالال وهب رعزبا تعمسلا#

 0 ان

 ظ

0 



 [ياسع سال قف رمل نا لس نا واغج اهل سةابح ونرح : ميزت ىلا هاا نه ىلوأ ءزحىلالسغلا باحيان روك الئاهذو دعت نع سلا ىفةزيعمريغ
 ع وطقفا زهىلعو جاجزلاراءّدخا 0310( باوجلااذهوه[ ف بحالمظعلا ف درط عا روامناىفعازئالو مظعلاف رط زاجامل مساابنكلا

 0 1 للا يس م يول د كلا كلل زا ا
 0 0 انث لاقةفرعنءنسملا شاص سأرلا نمنانذالا لوب رعنباتعمسلاق مو زخم ىنبىلو«ناليغ انث

 780 0 د امهدسماو سأرلا تدعسم اذا سأأ ارلا نمنانذالا لاقر عننا نعو ذا نع قه« أ نيد تن عدي لف ني
 0 ١ لاو م لئانم فأسرع !تخيتسلاق تب رك ومالقيت نا تالا ارناف 0 لاق بوقعت 5

 هيلع بك الاكرالادوب

 51 !ااذهلحننال ئ د

 نماثلا « الصأ قس
 ىنعلا مدت نورشعلاو

 سولو بو دنم ىرسسيلا ىلع

 دبع نب لمت 00 اسأيهيلعرب لو سأرلان منانذالا ارع نبالاقف لاق نذأ مسعنأ ىسنوأ نوت هنالاق

 نابتس حان رلادع اند لاقراش نما اًييدصو 46 دب ومس نب بول 1 لاق كل اديعنيهنلا

 نا لاف ىلا ما مرج سآرلا منانذالا لاق هنار عنما نعت ناج م نث ددعس نّعرضنلا ىنأ لاس نع

 دع انت لافراشس نبا اييثادرع سآ ارلان مناندالا لاق روان علحر نعةيعش انت لاقرب ح نب بهو

 سآرلا نمنانذالا لاق سامع: !نعنا رجم نم سول نعدي زن ىلع ءةطس نداج 0 لاف نجرلا
 ا 2 حلا

 دجال 0-0 بي.سملا نب دمعسو نس 1 نعةدامق نءدنعس 1 لاق ع رزشدي زب ع لاقةدعسم نمد انئص

 ىلجرالاو ىديالارك ذ نمكتانذالا لاق ةهداثق“ نعد عسس ناو عا انت لاف ىبثملا نا اًيئَص 2 تانذال االاق

 ىدحالم العن ريخ نس 3 نعورعول أ فربخأ لاف _سن.دللولا 1 لاق قثمدلادءلولاونأ ايمرص ددعسو نساللان -سأأرلا

 عساتل اه نيلجرلاوأ نيد نبا ريت لاق دملولا انث لاقدملولاوتأ انيامح سأرلا نمنانذالا لاقر عنب انعريثك أن بوح

 مهضعب بهذ نو رشعلاو نعورم نعدب زب ثبىسع نعنوره ان لاقد_جؤئا انثص ,هلئمرع نبا نعرضنلا لأن عتغيهل
 بح لسغلا ديم نآىلا نب نانس نع ديز نيداج امد لاف عزب ربثت هيا دبعن دش يفص سأآرلا نم نانذالا لاق نسما

 امرك لاني لعبد ىلسص ىنلانأ عب زينب اك شةرب ره أن هو ةماما لأن ءبشو>نب رهش نعةعس ر

 ىلا فكل نمءام ليس نعةعس رت تاس نعدب زن دا نعر وصنم نب ىلعم انك لاقي ركولا انيدص سأرلانمنانذالا

 هنلا ىلصننلا نعوأةماما نأن ءاذهىردأ الداجلاف سأرلان هتايذالالامتماناى نع بشو- تاو تلعح قفرملانال قفار 1

 وبأةخربر بن انس ىت لاقدي زئداج قش لاق ةماساونأ امد لاقس : ركولأ انئص مسوديلع

 ولأ اييرص سأرلا نمنانذالا لاق لسو هملعمنلا لس هّنلا لوسر نأ ةماما نأ ن بوح نم رهش نع ةعس ر

 هنلا ىلص ىننلا نأ ىمومنبن اسهل -نعهريغوي زحنب اربح أ لاق سم نيدبل اولا انث لاف ىثمدلادءلولا
 اخ لاف دنولا نب ماه نم ىلع آفا لاف سيهش نت نسما انئص سأرلا ن م تانذالا لاق مسوهبلع

 (نيادلع سأرلا نمنانذالا لس وةيلعهلبا ىلصهنلالوسر لاق لاق هرب رهىل نع ءاطعنعرلسم نب ليعمسا

 نوزخ ؟لاقووي سأرلا نم نانذالا لاق نسل انآ شن ول نع بيب نب ناجل انت لاقة دعسم نب درج

 لسغلا ةياهم ةنأ الاف
 نا ىلع ءاهقفلا روهجو

 لخال بيئرتلا اذه سكع
 قدارملا نال ءوضولا ةدصد

 لسغلا لج ناني ةيآالا

 علك اذ نمرهطاماضرعنذالاىلانذالا نموال اوط نذل حط ةنم ىلا س ًارلارغش تاانمت دام لكدحولا
 5 . || ع بيا | يي َْن 4 00 و

 ل فنالاووبغلا لدخادهنم ناك امونيضراعلا ىلعو نةذلا ىلع تيانلاةيعللا ارعشثبانمنمهنمناظإ امو رطانلا
 )ا قفا اىلاكيديأو هو مهو -<-و اول. غاف هلوقب هل سغب مهدنع هنا مآ ىذلا حولا نمو هدنع كلذ لكهجولا ىلع نينذالا نم لبق امو

 ندم انمئص كلذلاقن هر 3 نة يئوسوهنالسو جت ل يلو ئتسر تالا ن5 ا

 رعش لوصأ لبي ناكر عنب نا عفان فربسخ لاق ب رح نماًانريخالاق م داعو ا ورك ندمت ( َْى لافراشم

 نانقس انث لاقةدعسمنيدنج يشم !متمئارطقلا رثكت ىحاهرعش لوصأ ىف هد. لغلغت وهتيحل

 اهنمرثكت تح هستبخ ىف هيديلغلغن ناكر عنب !نارع ب اىل اوم عفان ىنرمخأ لاق جب رح نع !نعسبح نبا
 ظ رعنب نع عفان نعش انث لاقد.عسنعثشراولادع انث لاق ىموهثءتار عا انثص تارطقتلا

 انث لاقديزت انث لاقنراوشلا يأن با انئص رعسشلا لوصأ غلبي ىت-ه ستيل لاخاضوت اذا ناك

 لاق بوةعبب 1 رص هني للفن ضوفر عنب اتد ًآرلاق سدة تقر زالا فري أ !لاق ىطبق الارباح ن ىلعم

 نا ائيثص رعشلالوصأ غلب , ىنحءاملاب «تيلس لاخي ناكر عنب نا عفان نع« لانربخأ لاق ةءاعزنا انث
 ناكريع ند .بعمابأ ناريسعن. ديبعن مننا دبع ىنريخأ لاق رحنا انث لاق 5 نير# انث لاقراشم

 0 ىلعتسا 7
 - نوالثل اوىدا+لاديةدثاز
 لسغلا ري دكت ند دارملا

 طقف بجاولا نابب قفرملاب
 تاشالا ىف درو الا
 ةدكومةنسورغلا لد وطن
 بح كلامنونالثلاو ىناثلا#
 هلا ىلص هنال ع. -_ ,رلاب ردعسا _-77>27257777>->-5-ت->--- ةغضحولأ سأرلا لك حسم

 ىلاردق لا نيسعت فهيم االاوةي . الا ىفاذكهف لب دنملاءا ءازحسأ نمعز نع دسبلا مسوق رصيف ىنك ليدنماب ىدب تعسم لاقولمأ ةب ا دزعالا ة يس ةلاثهنل دنملا حمم ليكاذاهنال 2 لامسا هيلع قاطني : امل د بحاولا ىفاشلا س لا علب راما اوهتدصأت ىلع 7-5 1 يو 5



 ةلاقو 0 ناس يعقل ىلع مشا ار اغتك الازو<النوثالثلاوثلاثلاو# لصالا الدو هو لمعة الارب اركضتو لضْفَمُم لبلد

 [ سآرلا ىلع ص خرغلا حمنم هلعل هنا, بيجو ةمامعلا ىلع حسم ل بسو هلع ىل_ض هنا 8( ىورال زو دجأ اوىرولاوقعازوالا

 ةمامعلا ىلع ةقبلاو

 فاتدخا نوثالئلاو عد ارلا ب

 نيلخرلا مىقسانلا

 لاعةلالعنف امهلسغفو
 سابع نءانع هريس" ق

 ةتمركعو كلام نيسنأو

 « فعلا ىطر رقابلا ىلع
 ممل مف بحا ولانا

 روهجو ةسمامالا هذموهو

 نا ىلءنب رسم اوءاهعغلا
 د وادلاقو لشغل اامهض هر

 وهو امه عملا حي
 ةعأ نم قعللرصانلال اوق

 ندسحلا لاقو ةيدزلا
 رب رح ندجتو ى :رضنلا

 يد ريك فاكملا ىزيطلا

 نسم ةخم لس ءلاو عملا
 رخلاةءا رق مسا

 ىعانغطع لح زأ
 لاقن : نا نكع الو

 فئراوجلا قل 5

 ترو سمر وح
 م0
 اًض أوةه_بلاىوءاهفلا

 الو سلال ”ثيح“ ءاسدنا
 امآو ةبا الا فالذع فطع

 نوكيف تضنلا,ةءارسقلا

 ةدح مس ؤر لح ىلع فطعال
 تدرو ّرابخا روهمملا

 نيلجرلا ضرفناو لسغلاب
 نيبعكسحلا ىلادودن <

9 

 0 تسال

 د ا يس هلوصأىرعشلا نيداهلغلغن ه-ولارعت لؤضأ قهعباض لغلغ ًاضوناذا

 رع نبأ نع عذان نعورعؤتأ انث  لاهدلولا انث لاق د.لؤلازبأ اناهص هنعف دوام لجرلاةريخخ أك

 داولاونأ انئرط انامحأ كرش وانام هعباضاب هترل كسول لا دغب همضراع 'لرع ا ضوفاذلا ناك هنأ

 انئدَض كلذوحن ىرسعثأالا ىسومىأ نعةدمع كريخأ ورعو أ لاقلاق د.لولا انث ١ الاو لهش ئن ىلعو

 نملاقوهتمل لا غفاضوت ىلل ىلأ نبات ] ًارلاق لل نعتايغس انث لاق نجرلادمع 1: لاق راش نا

 نعاس ثنافس ام لاقةرعسم نب دمج انئرص 0مل لوطا اسوا ععنم عاطتسا

 ْ عدرزئ بدو انثا .لاقسرا ثلا ىبأ نبا 2 رعشلا لوط لب نآهءلعق> لاق ءاطعن ع ءم رحنا

 مكمحلان عةيعش نع نامقس اذ لاقدمج انئدص هته لاخي د هاجت ناك لاق مسسخلا نع ةيعش 'امث لاق

 نعةيعش انت لاقرقعح ندم ان لاف ىنالا نيدمت انئرص موق اذاهتمحل للذت اك هناذه ا نع

 ةييساما نءةبغ-ذنعئدع أنبا انك لاق ىناملا نيا انئص هلةمدهاع نع 1

 ةيعللا لايام لاقريمح نب دبغسس نعةمريش نبا نع نامعش ن ءىرغمل ادوادؤأ مث لاقت ركولأ انثئدص

 نعشاديبع انث لاقراهولادسبع انث لاقىباملاننا (نيثمع لسغت لتتدناذافثننت نأ لبق لسغت
 نعشل نعةسنءنءنوره انث لاقدجنا يشدع ًاضولاذاه» 2 لاذ ناك هنا رمزا نع عفان

 هتمح ىلا نأك هنا نيريس نبأ نعل يغمسا نعشو ره اك لاقد_ج ًيئدص هت للع ناك هناشسواط

 نبا انث لاقروقعب.:. "مرض هإثمنيريس نب! نع ماس م نعلرابملا نبا انث لافدسي منءا شاع
 هن :رل لاك ناك اد_هاحن أ ةيدتع نبك م !نعرك ذفءوضولاىفةمعالا لتلك نعةعشتاًاس لاه ةنلغ

 انئص هتبخ لاق: و نيريسم تااانلإ ًارلاه فورع٠ نءورعغنعنوره انث لاقددجئءا 'نيثرص

 نا 0 .لاق تس كولا ئئرص هل ثم نيريس نبانعماده ا لاف سس ردازءا وه لاق سس . ركولأ

 انريخأ لاق رمصتنل نب مع انثص هت للخهتب 1 ارلاف لاصضلا نع دع نم ريب : زلا نع نامشس نع نانع

 كلابنب س: أن عىناقرلادب ري نعىردسفلادب ؤنءةشئاع أت وسوم نعنهشالا نأ نعد ن نبذ
 | ناصع ىركلذبىمألاق هللا ىناباذه ل غفت ل تافهت هتر لافتًا ضؤق لسو هيل هتلا ىلض ىنلا تي ارلاق

 ' سنأن عىباقرلاد زيوأةرقئةب واعم نع ءىمقلاد ب. اون عمل تس نب مالا نعد زبيد انريجخأ اف م

 زعول حى ردص]أ 7 اذهب لاقو هّتيدل للفن هكشح تحت نمعناصأ لحتداف لسوهءاغدتنا ىلصىنلا تاشولاق

 يع ومتلادب ز انث لاقى بدلا مالس نيل نعي زاحلا انث لاقى سد الا ل نعمسا نيد -انيدص

 ونأ مم لاف مهاربا نب بوعي : : ود هوك لسوهبلعهتلا لص ىنلا نعكالامزم سنن عةرق تن َواَعُم

 مسوعيلعدلا ىلصهنلالوسزلاهلاق سن أ نعىشافرلا يزن نعئاورت نب ىسونم و لاقذاد+لاةدسع

 هللا ديمو ما لله نية واعم اذ لاق ::ركولا .انثرض اهللؤ: هتمل ىفهغراصأ لدتذأو ى زف اذكك

 هتيفكب لافت شوت لسو ءءاعدقا لس هتاءوسرن أل منعنا زثبهللاد بع نع نساتلا نن دا نع ىسومننا
 بول لأن عةروس أ نعشتاسلا ني لساو نع ةعنون دم انت لاوردانب نيا نب ىلع نصادض

 لاقبايح نيديز انث لاف ىعاورلا ماشهوأ انييادقع هتنخل لاخو قوت رتومبلعمتا ىلص ىتتل اان ارا

 ند (نثض هت للاخ ربو ءاط لا لكي اننا اؤكزط لامن نسئاملش ورع انت
 0 : اىءاعاا دعلاو رابين ,راع او زلا لالي, ناسعناةنأ أب ركلادس غن ءنانغش انث لاق ىناغماذلا ىسيع

 ديلولاوأ نص لعب : ل_وهنلع هللا ىلتض هللا لؤشز تن ارينا لاعف اذهل غغت أ هل ليةفهتس لاشو اضوأ 5 7 .,
 اوباجأ موقلاو ح اىنال
 هلال وسر تأ ةد انةو ىذاق نإ ادب . زب نع سيق دحاولاد#بءقرتخأ لاقدر جو أ انث لاقدنلولا انث لاق ضراعت الداح الإ ارامقشأ ناب

 | لاقديلولا انث لاق اولاونأ اًنثمص هعباضابهتنلطكابشو هنضراع كرعأ وتاذا ناك م سوعيلعمثلاىلص || , و هذطستن الو نآرقلا
 رس ببي ب ب ب للحمل.

 ىريحا اودهسما نمد ؟ناكن اواؤاسغاف لوعغم ىلع فطعلا ىفةزهاط بصنل اةءارق ناروهتتا معرف عازتلا لحم

 ءاهقغلار وهج نوثالثلاو مالا ف ارلساأ|ةنظفتشناكيفثصلااب ل سفت ل حرألا نال ءاملاةسصىف داصتقالا توجو ىلع هسنتزججلاةءارقو



 مظعث حت عوضوهز , دثسم مظع تعكلا نا عحدملاب لاف نملك وةمامالاتلاقو قاسلا ىناخن هناثت اناانامظعل اهسعيز ىلع
 ر ويا هلصاغملغ لاب روعك هنمو 14( عك ىك“» لصغملا اوتان اولا عسيج لج راف اكمدقلاو قالا لصغمن اوكا ثءح ىاسلا
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 اداب محدود ابلقيطلا ل ساوتلا نرتب رابح نعت رهازلا لأ نعنانسنب دعس ىدهموب أ فريخخأ

 ىلإ نعىتتافرلا لبسصاو ى لاقهننادبعوبأ ىسفاشأعل ادع نب دن ان لاف ىسعالا لمعسا نيدجم

 هتمحل عمو ضع ًاضولاذا ملسو.هيلعهتلا ىلصهنلال |وس رناك لاقي و اى نع ىسجالا لاق اذكهةدوس وس

 نما خط مغلاو ف نالا نم نطب أم لسغىفةلاقملاهذهلهأ نمهنعاتمكحاملاق نمرك د ءاملاءاهّمدت نم

 رات افشل الل وهن , اد هاجم تعمس لاه ميد ىف نبا نع ناب انث لاق نجرلادمع 8 لاق راشد

 قوهور < ذل ترن ءاداج تاس لاه ةبعش نعةباعزبا سا لاف مهاربا نب بوعن ٠ 0 ءوضولا

 انث لاقد_.جنا اشاص قئدنتس و ضمضة بث فرممني داج لاق قشنتس لو ضمة لهلاةالصلا

 قفاستنسإلا اوةضوفملا لَ ' ن يىبعد كلذ نعدتل ًاسفادامجْتدت اد وكل اتمدقلاه نانس ىبآ نع حابصلا

 امنع ملت ن5 لافعد رزندبز ا لاق ةداعسم نب د ىو انثرص ةالصلاةداعا <« لع ىرأ لاف ىلصو

 لتس هناقهنالصف لدي ىتد هل- .رنمةغئاطوأ هنذأوأ ؟ قاشنتسالاو اةضمضلا ك ارئاذال وعي ةداتق تاكلاق

 هولا نكننذالان مل سبق امنا ن مةلاقملا هذه له نمهنعانمكحاملاق نمرك ذ د هنالصض لادعل :وأضوتي و

 لاف ىيعسشلان فما ا لافٌتامغ نبصخعس انث لاق بئاسلاوبأ انثدع ضر نفردأامو

 لاقع َر زد ب كر لاق دع سمي دج انكص سأرلا نفربدامومجولا ن فنينذالا نم لبقأ م

 دع اًييثدع سآ ًارلانماههر هاطوهح ولا نماه نط ب نينذالا ىف ىبعشلا نعداجووكلا نعةمعش قش

 امهرخؤموهحولا نم نينذالامدةملاق ئبعشلا نع ماو عم اذث لاقرغعس نيد انث لاقىئثملازبا
 هنأالا هلع ئوعسشلا نعداجو كسلا نعةبعش نعىدعى أنبا ان لاقى ثملانبا انئرص سأأ رلا نم

 الا هلع : ئوعشلا نع دا نع ةمعش انث لاف رهعس نب نمش اني لاف ىبثملا نما 02-05 نينذالان طار لاق

 هلثع ىعشلا نع دا نعد دعش انك لاقر ةعجن لم ان لاق ىنثملا نيا انئدص نينذالا نط اي لاه نأ

 سأرلا نمامهرهاطوهحولا نمنينذالا ناعاب لاف ىبعشلا نعةريغم نعرب رح انث لاوريجنا اًيئدص

 انث اعيجالاهةبلعْتبا انث لاق مهاربا يب بوقعي ندعو 3 ةلموأ انث لاق ديج نبا ئشادع

 ني ىلعلاقلاق سامعنب . !نعىنالوللا هنلادمبعنعةناكر مدن زي نب ةملط نب دبع ا لاقى صا نب دبع

 همام أه ةااءوحو لسغا | فاض اجلال لاف مسويلعهنلا ىلضمتلال ]ور رعوضو يل ًاضوتأ الأ بلاط ىبأ

 اندنع كلذ فراوصلاب لاوةالاىلوأو * انهدروهط نمهسئذأ عجابص هع اسال لان نذل نم لبق أ أم

 ىلاس ا رلارعش تب انم نع ردم لكمتال نسما ماعلا شيدر 5 ذلج هللا ىمأ ىذلا هحولا لاه نملوذ

 ثودونعلا اوفنالاووغلا نم نط أمت ود رطانلا ن يعل ارهاطو هانءاذ هرغنينذالانيبانوالو ط نكذلا عطقنم

 كوأ كلذانلقانناو نينذالان ودون ”رطانلاراصبأ نعدريس ف نيب راسا او نيسص هراعلاو يحلل رعش هاطغام
 نيعأ نع 70 7 اسيلارعشلا تان لة هإسغ بح اهج وتاكد ق نيد راّشلا اوة.عللارعش تام ناك نا ون اوصلاب

 ن نوعم د كلذ ىلع مهعاجاعم ممه مدح ولا نءنينبعلا تاو[ ءمهعنج عامل هنالصىلا ُئاَعلا ىلعني مرطانلا

 مهتمكل ذناك اذا :رد ماهم ناغحالا ت < امىلاءاملالاصدا نودام ماغحأ 7 نم امهالعام لسغنا ىلع

 د.سح نمءوضولاعضاوم نم ”هالعام لكك لذريطنف كلذ ىلع هتمأ لس وهيلعهللا بص لوسرلا ه .ةوئداعاجا
 كاذف نيذبعلا مح نمانرك ذاملاسابقجالعوتن :ؤموةغلكنالا هيلا ءاملا لصد الهرئاس شلح سغن نممدآ نا
 مهلاو ف نالا نم ّ ءامعوضولا دنع اهلا ءابملالاصد ادن وم نينعلا لم ناك شالف كلذك كلذ ناك اذاف

 جالعةغاكو هبلاءاملا لاص,الجألعبالاهملاءاملا لصدال كلذ لكنالنيب راشلاونيغدصلاو ةيععلل ارعشو

 نيعباتلاوةبامصل !نملسغ نمل سغ نان ناك كلذك كلذ ناك اذاودشأ وا مهملا ءاملا لان المت ندا

 هرك ذامبعكلا ناكولةنا
 ومايا كالت ةسمامالا

 اد اوابضك ل سجو لك
 لاش تأ ىتسبني ناكو
 مكباعكسلا ىلا .مك- اسرأو
 لك لصالا ناك الهنا

 لاف مرحالادحاو |عف مدي

 مظعلااضدأو قفار#ملاويا

 قع وضوملار دعيسملا

 هقرعلال ىف ئدلدغملا

 ميرشتب معلا لهأأالا
 نائتانلا نامظعلاو تادبالا

 ناسوس قاسلا فرط ىف

 طانمو دحأ لكحل
 اسمأالا سل فيلكتلا

 هناىو رامهدب وب زارهاظ
 لاق مسسو هما ع هللا نإ بص

 باعكلابباعكلااوقصلأ
 نوثال؛لاوسداسلا د

 حسمراوج ىلءروهمجلا
 ةعيسشلإ هال نيقدلا

 روهمجلا: بج راوخلاو
 ةعيسّملا ةقعو ثيداحالا

 حملا زاوسح ناو ةننالا
 ولفةماعةحاح نيغاناىلع

 خام تغلماةتءاث تناك

 نولالثلاوعداسلاورئاو ملا

 نيدسنلاعواطقم لسحر

 ناذههنع طعس نيلحرلاو

 هبيلع قبو ناضرغلا
 سأرلا حمو هولا لسغ

 هولا نم هعم نكي مناف

 انف كلذمنع طقس همم د وأ

 اوك.ماواومل_غاف هلوقنال
 اذاو.بلع ةردقلاب طو رمدنم

 ه٠ 1 لاطةسةردعلا كت 2 *اه نب سمالا شال هئماراثب , ناك امنا مغلاو فنالا نم نطبامونيب راش اونيضراعلاوةيعل ارعشتباذم تام

 ىلا لوزن ناببسةدانعألو لولا ةزمه بل ةحاف ءاطل اىفعءاتلا مغد ًااورهطت لصالا اور هط اقام متنك ث او هناك“ هلوق نونالثل اونماثلا#

 . مو هن ءهلاىل_ههلنا ىو رالىردقنا دعس أ ١ وذاعمو تبان نيدد د رلاةالخ نيناتيلتا ءاعمل |قاتلاومالانمءاملا سوم ءاعهللا ىلص هلوغل



 ءاشأة ثالث ناسا رغش ناف ةأرما ناتدنامأو ةغلقلا ةداج نم عطقي ىزلا عضوملا وقول نانو لسملابو نا كلا ىئلااذالاق

 زيغاللوبلا جرت ىهو ذيل ثم ذه قف ىرخأ قو دالا وضحا رخو )0١( رك دلال خدمىهوحرغل ا لغسا ىفةبقت
 ع ءاق 3 در ةدا- ثلاث )او

 ةبقث توف كيذا فرع لثم
 هدلجاهذدعظقو لوبلا

 زو الاذاف اماتخوه

 اهالدخ فينتملا سمبنعلل

 لدب ب اورهطأق هلوقانلدوادإ

 هلداحزمغ هراهطلانا ىلع ْ

 ريسهطتبارمآ ناكلالاو
 هلروح الذ_ةحورهاطلا

 هسكال هول فيصملا سم
 عساتلا * نورهطملاالا
 ةغشمل اتءاغئاذاف نوثالثلاو

 ىالطالو امناتدن هناّتدن ىذاح

 سأهنا ل -عاورهطاف هلوق
 لك ىف ةراهطلا ليسمع
 كل: تدخالاو ندسماا

 ةراهطلاىفاكرك ذاب ءاضعالا

 بحال هنا مع .و ىرغصلا

 لسغلا ىلءءوض ولا دعت

 مءودوادوروب ىنال واليد

 بحاو ريغ بيثربلا نا
 بحوأ هاف قدمالاو الدش

 معو ندسبلا ىلعاي ةءادبلا

 اهالدن بح او ريغ كال دلا نا

 ىفاشلان وع رالاوي كامل

 ريغ قاشنتسالاو ةضمخملا
 هلوقل لسغلاىف نييحاو

 انأاما لس وعيها ىلص

 ثالث ىسأر ىلعىئحاف

 ترهط دق ان اذاقتامثح

 نابجاو امه ةغين>ولأ
 اورسهطاف ىلاعت هلوسقل
 الا لصحال ريسهطتلاو
 ءاضعالا عج هراهطب

 ءاضعالا ف هيلمعلا كرت
 مغلا لخادو رذعتلاةنطابلا

 هل-ادؤقنالفنالاه 5 لحشد رعشلا وأب لسوممل عدنا ىلص هلوق نالو صنل !ىنالخ اد قف امهريهطت نكع فنالاو

 ناىلءالكلذىف ءاملاهمصت ءامملاب نينرعل !نافحأ تام لسغ :رع نمار رب | ادع 5 ر ل

 ىفلاخ هناف ضرغلاوباحالاهجو ىل ناك مهلعف نم كلذ نا نط نمامافاباواضرفه دنعهبلعناك كلذ
 لصالاب كااذ نم رف فلدذحلا ل ث نما سصواموه سا.ةلا نال سا..نا لبس لغغ او مهحاهنم هلوقب كلذ
 هلرا لخلف ممسو هيل عدلا ىله هللا لوس ررادأ نمد-او نعربخالن ا ونينيعلا مح نم هيلع عمجملا
 هرهطب لص ذاةالصةداعا قاشنتسالاوةضمذملا كرانوه.ضراعوهتيطرعش لوصأىلاهثوضو ىفءامملالاصنا
 نمزنيلعقلا لضفالوهنما اراب اتاك كلذ ن ءاواعفام مهلعفنا مانام ةح ىلع لملذلا عض دو كاذ ىف كلذ

 مدح ًاضوت اذالاق هلال سوميلعمنلا ىلسءتا ل اوسو نعت ورىتلارامحالا فنأ ناط نط نافلسغلاو كرتلا
 هكر نم لان ىلعسع بحا او ضرف رقما نا احول راثنئسالاب وو ىلع اللد رثنتسلف

 رن ناىلعمهعج عاما فتافتانذالاامأ وهل |وةااراثك انع ىنع.امهإ سغلمفاهالص ىلا ةالصل ا ةداعا

 مهعاجا 0و فدا لو /ىذإاهرهطب ىلص نم ةالمص دس مري رمش هد ولا عماه مم لبق أ امل سغ وا امهلسع

 ئنبامكلذهروهطب هئزحتال 0 «ىلسع لرتول هنا ىل ءاعمجم

 نودهحولا نماسسل اهملا مهاوقانرك دي والا لد هللالوسررادكأ | هلا كلذ فلول اىل ع

 د.لانمىه له قفارملا ف لوألا لهأ فلتحنا(قفا ارملاىلا كبدي او) هلوق لبر وان ىفكوقللا دف ىبعشلا هلافام

 تالت كلسون" نب كلاملا عن ب> اواهمل ادا يلسغ نا ىلع مهعبج عاسجادعبال م ً؟اهلسغ بجاولا

 لاقنيقف 01 سا ىناالاغو ذولا ف نيقفر فل ناىرت أقف ارملا ىلا مدن 1 و-واولسغاف

 النيبعكلا اونيعف ذرأا ىلا ل سعب اعاف ليقف قا ل سغب اذه بهذ مد و> واوا سغاق لىلاعتو ل ارا

 نسا اوان يكب دعا اونيَعف ةرملا ىلا ذي هف هب خام نأ هب را ىذلاامأ امهز 1 واحالامك ردا اللاعفامهز 1

 هوحو اواسغافاهانعمن أ ىلا بهذي هناك لسغي اههف قفار ١١نآ ىنافلاح ملعأ 0 الاق وهنع موش نع

 ىلا تديأو ةلوقبهنلابوأامنانورخ 1لاقو عسب رلاهنع كلذ انيالص قفا ارأ ا لسغت ىلا ميديأو

 مرا فرإح ادزيغتب اغا اود. ءلاوخ ]نمل .غهللابحوأ الديب اغناةفرملاف نيشفرملا ىلا ني ديلا لسغ قفارملا
 0 وصلي اع ليلل ات الىلل ىلا ماضل اوت مل اوةنمودلان مهدايع ىلع ىلاعت هللا بحوأ اعف لالا لحخا دريغ
 واللا رملاىلا هيدي ١ اوك هو-واوأ ساق هلوة فقذار تلنكوا اولاقهملعام ىذق دقفءغلباذا اصلا

 نيعفرملا ىلا نيدءلا لسغنااندنعكلذف لولا نمداو هلاوىلا ذهلانب 7 ةزلوق اذهو ديلا نم ه]سغدللا

 20 ارواموتاةفرملااماق هإ سةمكرن عم ةالصلا هز هر ران هنماشو أ هكرت ناىذلا ضرغلانم
 عاطتسا نفءوضولاراث [نمنول هحنارغلا ىتمأ هلوةبهتمأ لسوه.اعهقلا ىلصديلا بدن ىذلاب د#نلا نم كلذ
 لك نانمىضمامف لبقانسدقاملامهءارواملسغوامهاسغئلران ةالصدسغتالف لعفملف هترغليط» نأ كتم
 رحم كلذمالكلال م ااذاوهنماهحو رخودملا ىفةءاسغا !لودتدنرعلا م الك ىف لمت دقفىلا/تدح باغ
 م هلسغ بح امف دة[ ثاد قفا رملاتاب كحال روك ونيب اهقهفالخزو حال نملالاهفةلخادا ماب ءاضقلا رحال

 حسلاةفصيق ليوأتلا له فلتخا (كسؤ رباوذماو) هلوق لي وان ىفلوقلا و همكح ميلستلا بحن#
 اذا ءاملاب سو ذر نم هياوصسع نأ يل ادب ا.عاوضسسما دمهضعب لاف مسؤ ر ر اودهسماو هلوقب هن هنبارمأ ىذلا

 قسعن عةدعسمن دا انث لاق ىمضو ملا ىلع نب صصص انيدص كلذلاقن كرك ذ ةالصلاىلا مك

 ةهمسملا هذ حس رهنباناك فيك عفانايلاقف سأ أولا ممنص د نب مساقلاد_:عرك ذلاف صفحنبا

 لاهراش نا انئادع اناع ا وانهقفًأر عنب ا مسساقلا لاف ههجوىلاهسنأر مدعم حسم هنا فضو وةدحاو
 ءاملا ىلاهيشك 0 هون اذا تاك رعز انا عفان ىف ذريسخ لوي لامع سمس نب .ىعتعم»لاق باهولا دبع انث

 لاتع رحنا انرمخأ لاقزيك, يدمي انت لاقراشب نب ١ ايي ده هس ًارمدقم هي لبد ججمسم مل هشامهعطو و

 ىربخأ
 دوصقملا نالدستبانمىلاءاملا لوصو نع منغ مانا ارعشلا ضغن بحال نوعب .رالاوىداحلاه#مغلا لح ادهدلج هبت للة ةريشلا اوقنأ رارعش



 (/1) اه نديلارثك ؟ ناك ناةينحول 5 لاقو طايت>-الل ممتن مثءيلعررضالام لسغب ىتفاشلا مننا 0 ا رتهطتلا 5 5

 نيل اكاماجد .نرق نيبامامهم عع مكامهضغنب .ال م ءاملا ىلعئئعلاهغكن 5 ؛ عضل نآك رعئانا عفان ىنريخأ

 لاق نيصتنملا نب مع انئاص نَرَعلاىلانيبحلا نمإ_.ةمةدحا وةدعمسم إذ لك ىفاهملعدب زبالم ةدحاو

 مم[ ضولاذا نأك هلار مع نم | نع عفانن ءىراصنالا دبع سئ ىد ن عيد رمان ريس لاق قعما اند

 دمع نع ىللعثلا ىلعالا دبع ن عك رس انربخأ لاق قد أن ربخأ لاقرم هتامللاز مع امص هسأر مدقم
 ونأ 2 مج ةأرلالعثت كلذكو ا ا رمد قم حس ناك زح لاق ىلب أ نب نجرلا
 هاوفايد : حمم رع نب أثدإ ًارلاق عفانن ءنالخعم نان .ءنام 0 هللادنع انث لاق 3 0

 برح ن مالسلا دبع ا لاق ماسه خص ةدحاوى عت هازحأ ”رعش حمم نأ تاسنلاوب ةوحدسم

 ام لاف ماش هون 5 رج لازحأ 00 ا اوجىأ لاق يهاربا نعةريغم انريسدنأ لاق

 انريخأ لاق ةيلع_ساانث لاق بوقعي رع هل ثم ىبعشلا نعدإاخ لأن ب ل يعم ا ناممط نب ىلع

 هسسأر مدقم ىلع اهىحأ م 0 ّّر طسو وةغكب ولأ عضوفاذكه هوس ًارس# ربعنب ناك لاق عفان نعبولأ

 مرح هلثمىعشلا ن عقرزالا ليغم“ نع عسركو اذث لاق ىافرلا امص

 ىلعا دم مت ماكسس ّر 5 "أ عضوف اذكر عمت رعنب انك لاق عفان نع بول انربخأ لاق ب ةملع

 0 مصب همس ًارحس هنا لاق نايس نعباي ,كلا نيدب رب م لاقب ركونأ نا رص ماو

 سلا ممم نمر جا مدرجت التالق سم تبدوا انث لاه قشمدلادلولاوأ ااص هأ هأزحأ

 نورخ/ لاقو هوك هذعهس ؟نعدملولا نب سام ل1 ىلا بح اهةلاىلاك أر مدةم حست نا لاق

 نمرك ذ كلذءثوضو ةالصا امزح مءاملابه-أر جيم راش اواف عر ماو ل

 داعأ عبود هسأر ضعب عمسم نمل هلاق لاق ب هنأ 0 لاف ىلعالا رمعنب' !سنول مرح كإلذلاق

 مدقم نم لسبب لاق نارا عسر كلام سوبلاف هعا رذضعب وأ هه-و ضعي لسع نم ةلزنع ةالصلا

 ثالث نملدأب سآ اولا حمى رح النورخ 1 لاقو هنمأديثيحللاامهدرب م هاققىلا هيدي برب دق ههحو

 صأأ هؤانت لح سانا دعاة لرعلا نيناوسلاو « دو ف سول نأوةغينح ىبأ لوةاذهو عسباصأ

 الوهنعربهَعَتلاَز روح الد كل ذدمأ وودهسموأهعم هلبسغا رع 1 هرب اس عم هنالصولا مئاعل اهسأرب مسا

 ص خرذام ىدأ دةفهسأ ر هملاقب نال ذه دهسع قدتساف هسأ ارنمىدو* ملاهي حما كلذ ناك ذ داودز رواح

 قلاق دقهنلا ناف لئاقادل لاق تاف هنالصيلا ماقاذاهسأ انعام راع ودا مست نملا هيلعهليا

 ثالذ نم حم املك هلل يق مهلا ف نيد اهلا ضب م“ هناي ردفأ ديأو [ثوجولاوهنماذ ميل ٍ

 هل اوحدإ هيزخ : وهذه رحال مهضعب .لاق دمجتلا نم كلذ هر كرهت لاقت لعلا ف ذ تعزاذت ايهف تاربلا

 4 رلعدللا لصا وسنن ن ءال#ن هَ اهنتءاحأسمل سل هز 6 ريغ هنا ىلءاعمت كلذ ن ا امو هينيناملا مسا

 هيك نمتحاولاف ىعمفاماع باتل ىآ ىفءامامناانلوت اود نم تاك ذا كلذىئام. .اعدحالتخحالو لسو

 ىلءهرئاسو->وه ا ماحراخ هنمصخام ناك ثهنمصخاذاف هلرباستلا بجي امهصخي - هموعىلع

 ضومااذهىف هنداعأغ نءىغأا-ععضولااذ_هريغف الذب لوقلاةتةبجو !اهلعلا نااندندقو مومعلا

 نود سأرلارعش تءانموه نييعكل اىلا مدلجر ًاوكسؤ رباو عهسمأو هلوقب هبحمملاب هند مأ ىذلا سأرلاو
 فلو علا ةبمهلاىلاهه-ولبقن 1 رد اامنودو ردتسا|_.ماغقلاىلا كِلْذر واحام

 قارعلاو زاخلاءا رقنمتعاجم ًارغف كلذ ءارق ىف ءارقلا تغلتمما (نيبعكلاىلا كلج احرآو) هلوقلد وأن

 ىلا مملجر ا قفار ما ىلا يي دبأو هو واوأ سغاف ةالصلا ىلإ ماذا هلي وأتفامصن ني 3 لاىلا <اجرأو
 د ؛ ود:ملحرالا نوكلتو ميدقتلا انعم ىذلاخؤملا نمناك كلذك يرقاذاو مسؤراوصسماونيبغكلا

 ند ل اهب حملا نود لحرالا لسغن هدامع أ |ا_ءا هللاناكلذك كلذوثراقلوانوىداالا ىلع اقطع

 نا 15 لاقيوةم#

 لاقف ضعي نوذ دج غب الامه املا لا معتسا نما ملا ضرملاناكنا نوذب رالاو الاى ننلاالدك تجو

 ناك ناو متل !نود عمت : !لسسغ

 مهتلاهيغكلا اع 0 هرثك ١ ١

 10 رلانال

 ضل ص وج هن ةًاضعأ !|ضعب

 2نوعب رالاو ثلاثلا
 مهتلا عضوم ىلع قدلأ
 ىلاءاملالوصو عمم ووصل

 عرب نم ىقاخالو ةريشبلا

 لاق فاتلا نىوضالاكلذ

 ىوصألا عزت مزاب ىفاشلا
 ازدنأ هيلا نارثلا لص ىتح

 نورثكالا لاقوطوحالاب

 عدا ,ارلا 5 حررع رعلااعفد حال

 6-5 لاق نوح

 ءاملاباما بد او ءاجتتسالا

 ء.لعهتلاىلص هلو ل راحالابوأ وأ

 راحة ال: لك -

 بحاو هس زول لاقو

 اما طداغلا نم ءىجحلا دنع

 بح وب ملومعتلاوأ أءوضولا

 لّدخ تدهحلا ِءَد عضوم لسع

 : بداو ريغ 37 ىلع

 توب رالاو سماختا

 ءوضولا ضن ةأرلا سم

 دنعةهضقننال اويفاشلاد نع

 ةللئسملا تصدقوةه.ذ-ىأ
 ان كيلا عا هبل اةروسف

 ءوضولاهركبال نوعبرالاو
 ىلص هلوةل نوسملاءانملاب
 . ءاماودع مف مس وهيلعمللا

 فلاخو ءامد> ودق ا:ههو

 توعيرالاو عبا لاه« دهاجت

 هركب ال دجلأو ةغدحولأ

 مف ىلاعت هلوقل سهضملا

 ءامد-ودق اذ هوءام اودحت

 ثيدعلل هرك ىفاشلا
 هرك الت روع رالاو نماثلاو

 1 و و 7٠٠٠ دب جر وس ك7377377900 3 جرد 7متر ووروج رح

 رع ًاضوتو كرم هدام نم لد وهيلع هنلاىل ص ىنلاأ [ظون ددو مك د الف ع امالدحاو هزال لرش امن 1 قءاملابو 3 كلاءاملضغبءوضولا

 تن 0 هلاءاعءوضؤلازو<توعب رالاو عسا لا زوال عءاود_>ألاقو هم د ارمدن ةرح ىف امم



 تو سشلاو عدلا م 1 ازوج نوسملا 3-0 ضاعغلا

 7 ( مئاىلارارماو ل هلا قلم
 لاق لسغوضعلا ىلع
 عمدلا لسغب ذا مت امو

 ءاملامدعدنعهناانل عاهل

 ىناثلا هب مههتلا بسحوأ
 ءاملاىفاشلانو_سإناو

 1 ريغت تارغعزلاب رعسغتملا

 هن ءوسضولا زوالا ثداف

 هناهلعىدصن هدداونال

 فلاو ءامالدحاوريغ

 ءاملا لص نال ةغ.: كوب
 ولك ةدئازة ع صدو> وم

 ثكملالوطب نذعتو ريغت
 قاغتالاب قاروالاطقاستن وأ
 كلامنوسجلاو تلاثملا 57

 ف لمعتسملا ءاملا دوادو

 ار وهطارهاط قد ءوضولا
 ءامجأل دحاوهد-اونال

 تد#هةفاوو روؤط ريغ

 سد هناتاءاورلارتك 1

 : حصا !ةساجنلانال

 ت ا ارلا «ةمتمعلاك

 ةساحن ءاملاىف مقواذا كلام

 اروهطارهاط ىب ريغت لو
 وهو اريثكوأ ناك السلق
 نعاتلاوةدامصلارثك !لوق

 لقأ ناكنا ىناشلال اهو

 وب لاوس: نيتاَعلانم

 نم لأ ناك ناةغنح

 ةخح نسخ ةرمثعقهرشع
 'لرتءامالد_>او هنا كلام
 هاملاف مومعلا اذ ملمعلا

 فة قيبف 04 ل اغلا

 1 لاَ عسر زئيدي زب امد لفة دعست هيجان ص للا نيكل لعل جرو وبا لاق

 وشوي ًارعهللاقهنالصىضفامل فر غلط عضو مهم د5 رهط ىلعو ىل_مال>رنا ةبالق ىلأ نع ءازنخلا دام

 سنحن هللادبع ان لاق لسئارشا انث لاق درر دنزم انث لاق لمس اًنشادع كتال مو

 ث.هتلادبع اص رانلااهللغال ءاملاب“ 'م-داصالااو ال لاق دوعسم نب |نع 0 شنب ليذه انث لاق

 وبأ انت لاق ىركشي دلاءاج رثبا ىتعب ارم انث لاقىضوحلار عنب صقح انث لاقراطغلا حابسلا
 هيلحر ل سعب وهوأض وتب الجرى أر ل وهملءهنلا لص نلا نا نيذح نب ةريغملا نعةصغح ىلأنبةراسع حور

 ةد.لث ندي زلوم دقاو نعن ايغس انث لاقنجرلادمع انث لاف راش نا انماط ترمأ اذه ملاذ

 لافراشب نيا امص اوالتلاةذ نّوضوتباموق باطانانب ' زعئىارلو» ديعسْ بعصم تعم لاو

 مديل رلسغبفًاضوتب م هيف عا رعئاتأك لاق مساقلا تعمسلاق ىح تع سلاف باهولا دمع انت

 مهاربانع ىدعن ريب ْرلانعنابعس ا لاق نءرلادمع اك لاهراشب نبا انئص هعباص] للاخ

 َر وصخم نب قدا انك لاوفلدئاد#مت ص منلاقالةهيمدقلسغب رعد | اردوسالل تلقلاق

 0 وسىلأ نباللاق هنارب زعلا دسيعن رم نعءهرسمن مهاربا نع إسم نبدمحت انث لاق

 تك اًيئاص ةريغملا كل نبا مهاندالسغهممدق لسغب سو ءيلعهنلا ىلص ىنلا اوأر مهلك

 مب نيبعكبلا ىلا م ادقالااوإدغالاق ىلع نعت زل نعوم اى نعنابأنباوهودت نع حابصلا
 ا رباط1لانب رم ناةءالق ىنأ نعدلاخ ن ءةلعنا انث لاو بتوقع

 ن ةيدش نع قم ان دمت ن ءةيلعنا لذ لاف بوقعد "رب رو هنالضوهءوضودنعت نادرماف رغظلا

 تاقءاملااماعبص:ةبلدر اص لحدي ةالصلل أ اضوناذا<:د أرفةكمىلاد## نع مساّقلا تبعكلاق حاضن

 س رداء ا الاه عسيكو باو ب ركولأ انئرص هعذصل رع نبأثب ارلاق اذه عن عنصت مل ى# ايأاي

 تي راع او قئارملاى لاب دب و هوجو أوأ سغاف هلو5 فمهاربان ءداج٠ 0 د رهاط هنانيدمل الوقلاو 7 |

 نعيبأ انث لاق ئادصلاىلءنينيسسملا 0٠مدع لسا ىلارمالادأعلاةنيبعكلا ىلا كلجرأو
 امهنع هللا ناوضر نيسحلاو نسحلا ىلعأ ارقلاق نعرلا دمع ىلأ ن عسلك نن صاع نعىرصاءلا صقح

 نماذه مكلجرأولاعف سانلا نب ىضةي ناكو كلذ مالسلاه لع ىلءممسف نييغك] اىلا كسل جرأو ارقف
 ةمركعن عدا نءىلعالادبعن باهولادبع انث لاقعكونبا [نشامع مالكلانمزخؤملاومدقملا
 نءا ازيرص لسغلاىلا صالاداعلاقو بصنلاب كاجرأو سورا اومهتساءاو ازيا ةنا ضايع تلا نع

 ىلا سهالاداعلافو كلج واهأرق هنادسيبأ !نعةورعن ماشه نعد واعمولأ او ةدسع د 3 كو

 ارو أر قي ناك هناهللا دبع نعر ز نعمصاع نع سبق نعبط نبا 4 لافي ركون ان ص

  وأاسغاف هلوذ ىدسلانع طامسأ انث لاف لضغ منن دج ا لاف نيسملان ب 3ك | 3

 لوقف نيبعكسلاىلا مسلح احرأ راما ني عكسلا ىلا مساج 7 اوك سؤربا راوهءماوقفا رملا ىلا كيدي أ و 47 دودو

 ونما انئااص ريستأتلاوءدقتلانماذهف عكسؤرباوعماو كلر أاواسغنا ووهوج واواسغا
 70 لاه كو نبا انكدص ماج راوأر * هناىلع نعىفتسثالاف تايدش نع ىلع نيسح انث لاه

 ذك لافعيكونبا انئادص لسغلا ىلا مالا عج رك-اجرأ راوهس انعوو رعش ماشه نعناشس ن ءىلأ

 لاق شمالا ن عب رش اند لاقىاجلا انث لاق ىنثملا ٠ ندع ه[: مة ركع نع دا نع نابغس نع ىفأ

 قدما نأ نعنايغس نعيبأانث لاف عسيكو نبأ [نئامع نول غن كلج رأوا منو رغيللادبع_باحصأ ناك
 نب ناءقس ان لاق ىريبرلا دج ني هللا دبع ئئدص نيبعكلاىلا نيمدّعلا لسغالاق ىلءنعدرخل ا نع

 | تنأر ىاالوالاقو 1 ارلاق هس همسك 0:

 لوسر
 لافوءامال دا اوهدحا 0 روض مواز اروعن ]ولما 20 هدر خلباذا مس وهملعفليا 1 24 ارق موهذم



 ةرهاط عايسلار ال توسإلاو سدا سلا بدسملا ني درعسو نس -!لوذوهو هل هيئلخاذاذأ رااءام] طش ءوضولاز وحالة ءاودجأ

 ديال نو رثك الاو : ياو ًاوىفاشلالاق (0“*) نوسجلا ادعس الا« ةسدن ةةينحولأ لاقو ءاملل دج او هنال را ار ٌوساذكوةرهطم

 نباانثلاف سن ركو وأ 0 نمقحأ مدّقلا ال را اا

 نسا .ممدص نيمدقلا ى عسا دحر للا ءاطع نع كل اذبع اذك لاق ناسع

 لس ا احرأو ًارق هناده اح نعدعسْن سقنعداج انث لاق

 لاق سول 2ص بصنلاب لح رأو ارغب سعألا تعم لافحرن نب راح 0 لاقس رولا اًيئرص

 وأماجراى هأ نييعكلا ىلا كلج ر أو كس رباوكماوهنلالوق نعكللاملثسس لاق َتهشأ انريسخأ

 هب زيا حسم نم ًارفأ هلل يق لسغئاغ الح رالاوخ ال تلا سلو ل_سغلاوهامالاّةف 7 احرأ

 ؟-اجرأو سؤ رباوصمساو كلاحهذلا نعتملس ا لاق معنوبأ ث لاق مزاح دجسأ نيا حال لاق كلذ

 لجرالا ص غْ ماج وعش نار تمارا ءعااو زاجل اءارق ن منورخ كلذ ر ةوال سغاهواسغا لاق

 اغطعءلحرالااولء-وامهاسءنودءوضولا ف لحرالا حسك هدابع اعاهلاناكلذك كلذاوثراق لوأتو

 ندمت انث لاق 35 ركوأ امندض لب قاتلا لهأ نمكلذلاق نم رك ذتالذ|اهوضغقل سأرلا ىلع

 ناتدسمونانلسغءوضولالات سابعنب | نعةمركعنعرانيدنب و رعنع رح نبا نع ىناسارخلا سق

 نا 5 لاف مههاربا نب بوعد[ ص و ْح ددج نعىلغغملا نم رمشب انت لاقةدعسمنن دمج ايش ص

 نو زاوهالاب انيطخ بالا ناةزجاب أ ا هدنع نو سنالسن نب ىسوملاق لاهدمج انث لاقةيلع
 مد »اننا نم سل هنأو ملل رادو ور اواو ميديأد مهوب واوا غال اةنروواملا رثذف هبعم

 لاق ا الاقنامهسقارعو اههروهطو اههنوطباوأسغاف هيمدق ثيحنىلا ب درقأ
 لاف لمّؤم ذك لاق له سن ا( مصامهلب هيمدق حسماذأ س :؟ناكولاق كلج روك رباوصحماو هليا

 لاقراشب نءا امص لسغلاة :سلاو سما نآرقلا ل زن لاق سن أن علودالا مصاع انث لاق داج انث
 ماج راو هيدي أو كهوج واوا سغالاقفجاسحلا بط لاق سن أن بىموم نعديج نعىدع نأ نبا ان
 هللالاق جاجا بذكوهللاه د ص سن أ لاق مكثيح ىلا ىفدأ ك اذ ناف امي قارعو اهموطب وامهروهط
 نعىكدعلاهلاديعانث لاق ةءلعنما اذث لاقبوقعي ٠ مص نيبعكلا ىلا كلج رأو مكس رب اودسماو

 نعةسنع نع نوره اذث لاهد.ج نب اني رص عسل مهمفلزنانا لسغنيلحرلا ىلع سيللاف ةمركع

 نب دوادنع سس ردازيا انت لاق 7 لاونأ م ص ٌكيمدقو كسر ىلع حسما لاق ةعج بأ نع راج

 يجلب والسغ ناك ام مت نا مهنا اناىرنالأ يعشلا لاق لاق سلا لرب ريج ل زن لاق ىبعشلا نعدنه ىأ

 لسسغلاب هبه اعف معسل ار حأ لاق ىععسشلا نع: ريغم نع 3 27 1 لاقد.ج نباص انهما أم

 ناك امهنا ىرئالأ نيلجرلا ىلع م.نملاو هامنالاق هنا ىععشلا نعدواد نعت اءنما انث لاقبوةعب ." مرج

 انث لاقباهولادبع انث لاقىبثملازبا ادع لمهأ عسا هيلع ناك امو جملا يلع لعج ل سغلا يلع

 سأرلاءوضولا فس نارم أ امل طب اوءوضولا ىف سب نا سم اممعتلا ىف مسعنامأ لاق هنارصأعن عدواد

 مهتلا ىف دعصلا, حسع ناره لاق ىبعشلا نعدو ادن عىدع أ نبا امك لاه ىيثملا نب اص نال>رلاو

 ليعمما امد لاهديزب 5 لاقدابز أننا[ ص ءاملاب مع نأ م أ ام لمه ًوءاملاب لسغب نارمأ ام

 جحد لد ربجل ازنلاةف نيلح رلا لس لزن ٍلسو هيلعدنلا ىلص لد ريجن !نولوةباساننا صاعل تاقلاق

 ةمركع بعص نم ىث لافسو نعهتادبعنبدلخ انث لاقنيهاشنبق حما ىطساولارشب ونأ انيثدص
 انك لاق ديرب اذ لاقرم هلل 7 خانم رخجاميدلع مسءا كا ءاحرلسغ هّنن : ًارافلاق طساوىلا

 اوكماو قفارملا ىلا كيدي هدأ ا واوا سغاف ةالصلا ىلا مة اذااونمآن يذلا هيأ اب هلوق ةداّتق نع ددعسس
 1ع مث الاف ع. ,كوئءاودمج ننام دص ندعو نيد ةاسغهنناضرتفا نيبعكلا اىلاوكلجرأو كسور

 الاق عبكو رنيه دنا اور.ج نيا ع ص ماللاةضوغ كلج رأ رأوأرت هنأ د ةمعلعن عباثو نب ى دي نع سسعالا نع

 ا ب (ويرح ثيا) - ١ ٠

 لاق هنالكبنلا نمومعثلا ىف

 نسءةرابعممثلاواوممتذ 3

 رد لاقوة لاهو دولا

 نوسجلاو نماثل اوي بحال

 الات ازو_<الىفاشلا

 هنالوال_صلالودددعب

 ةرورمضالو ةرورض ةراهط

 زوحةغين>وبأ تقولا لبق
 رهاظل او ءوض دولا ىلعاسابف

 ىلا مايقلاو متئاذا هلو

 لودذددعب نوك ةالضلا

 نوسجلاو عساتلا هي اهتنو

 سن بارني مهتلازوححإال
 اممط اد.عص ىلاعت هل |وهل

 قىال_ال نوتدلا#

 ءوضولانعالدب مّ:لازاوج
 ةءانجلا لسغلدب متلاامأ
 نا وهنعهللا ىذ رىلءنعف

 لوو -هوهراوج سابع
 نءاورعنءوءاهقفلارثك أ
 هلوقانلز وكالهنا دوعسم

 ضتذاما متساوأ ىلاعت

 عابجملا لحتدب وأ عابجلاب
 توةسلا اوىداخلا 3 د

 عمج تأ 1 وعالىفاشلا

 ىقالاص نيد دام>او ومين

 اذا هلوق رهاط نالنيضرف

 ءوضولا ةداعا ىبذتش ملك

 هيلمعلا كرت ةالص لك-ا
 هللالوسر لعغل ءوضولاف
 ققيبق لسوءيلع هللا ىلص
 ةغيشحول ًاءرهاظ ىلع مهتلا

 هب ضئارغلا ءادآز و
 نيبعمحعدجأ ءوضولك |[ 7

 نيد عمج الو تثاوغلا

 ىناثا اوه نيتقو ىالص

 ميلا هلزاسمرخ [ ىف عقوتوت قولا لوأ ىفءاملاد<ملاذا فاشلا نوتسلاو
 دحواذا نوتسلاوثااثلا 0 هرخ ِ 1 ىلاةال_تلاونؤن ةغينحوب الاهوومتلا هلزا ءاملاد< لنا تقولا لود دنعن ا ىلعلدب مكقاذا هلوتنال



 ئرعشالاىموم ل سموبأ ف لاعومبتلابةالسصلا ف غو ريشثلا هز وحيالفءاملاد_بومنال همن لط,ةا ل! عورسلا لبقو معلا دعب ءاملا
 سواطلاه الدش فيلكستلاة دهعنعجيرخ هنالوالصلاةداعاهمزلب الءاملادجو ٌئةالصلا )0 4 ١ نمغ رفولدوثسل 0 ارلا يبعشلاو

 1 و م د جا وو و 0 ا ا < هج م وج جت هس جدع بو او د يو ص م وعام هس هجم + 2-

 نعدبج نعثراولا دبع نع ىلكعلا نس اونأ اذث لاف عبكو نباص
 ظ ةاللملا دما ىف لا

 هيواهنمح ورحل مزان إل
 هنال دحجأو كلام لاق

 0 تدل

 هتالتالب ما مهن

 لاهعتسا ىلعارداق 2

 ىل_ءارداةرصد ملاموءاملا

 لطبت مل هاملا لامعتسسا

 ولأ لاهور ودق هنالسم

 ىزااوىووسالاو ةغذح

 داو هنالجورخلا هزلي
 َن روتسأ ١ اوسداسلاه+ءاملل

 مينو هل-ر ىف ءاملاىسنول

 همزلءاملادوجو لع مت ىلصو
 5 |وكد_أ ىل_ءهداعالا

 ا ل وك وهو يفاشلا

 همزلب الىفاثلاو فس ول ىلأو

 غد ىلأ اوتللامل وق وهو

 محف تاسنلانال دو

 هل-ر لضاذا اذكوزمملا

 ىوالا قد رطلاد لاي .رلا ىف

 نم عس وأ ةعف :رلا مك نال

 ىفءاملا نعبتولو هإحر
 بلطلا ىف ىمقتساو هل-ر

 دجومن ىلصوممثوهدح لذ
 همزلب هنأ ىلعنو رثك الاو

 فيعض رذعلانال ةداعالا

 مكح همكحنالال لبقو
 َن نوتسلاو عب :اسلاو رحاعلا

 ىفءام دجومت ميعتلاب ىلص ,و

 لامعت ا هذلكع همنككر م رمد

 يود ءاملاكلذ

 وهذ همسل مح + الوأ

 ع متاوءإ>ريفعاملا

 ةمالءاهلعناكن افاملاع
 كيملاذانوتسلاو نماثلا دب نزح اعلاك هنالالخالا اوةداعالاف: :رهاط

 هلثم شمالا نعربرخ ان
 دياخ فأن ب ليعما انث لاقحوننب رباح انث لاق بيركويأ (ًمسادص ملح راوأر قب ناكه نا دهاحت
 حلاص نب ن سلا نعىبأ انث لاه عب وبنبا اًييدص ضيا, «لج رأوأ رقي ىعصضبلا نأ لاق

 ظ نعةسلس نع أ انث لاق ميكو نبا انثَص ضحلاب لجو أوأرسق هنأ غسعج لأن ع تلاغنع
 [| نخ- . رلا حسم مو.عب سم هنبان ا كلذ ىف ند نعل وغلا نمراوصا اودي رسكلاب ملح راوأرق هنا لاصضلا
 مسا اتدهسم ناك ئضوتملاامهب كلذ ل عفاذاومهتلا ف بارثلاب هجولا يسم مومعب أك ءوضولا ىف ءاملاب

 دل ماعم ماقامودبلا اراماامهصسموءاملاب امهتب اصا راامهملعءاملا ارارماامهل_سغنال لساع حمام

 نمثعصو نيذلل|نيينعملا حملا لاما. نم كل ذكو حسام لس اغوهف لعافام بتل ذ لف اذا اههملع

 هلوقيف ءارقلاةءارقتقلتدا عسا حسمرخ "لاو ضب ميسم ' مه لاح ًنيذالا صوصالاو مومعلا

 رهاظ: عماه ماع جملا هنما اراكناو لسغلااهف ٍضرغل ا ناىلا كلذ هسنماهعح وث مهن عياهصنف مكلجرأ ل

 مسو رباوكماو هلوق تاهو دلما مانا هدامهمسم نود فل ردا رجال

 5 ءاملابامهلسغعم امهضعبنودديلا ماق ءماقاع وآدم لاباماعءامه بج مسمىلا نب نييعكلاىلا مدلج رأ رأو

 نعلوحالا نعرب ند نع عفان انك لاق نا. اذ لاقنجرلا دبع اك لاق راسب نبا انثرص

 اهمحوت زاب نمل ذزا ًأوالئاط كلذدع املا املا ىفءءلجر هندي و ًاضو : ل- رلانعلئس هناَسواط

 نعرك ذب انابسج تعم لاق سد ردانبا انث لافت اسلاوبأ 37 أ لسغلا هيىبعمهنا ىلاهنم

 لاق مهاربا نيبوةعب نئدص 0 سمت هيل- رس مغيب نا سأرال لاق ةنيفسلا قف اضوتي لحرلا ف نسحلا

 ءاملافهيمدق ضذخغ ب ةنمغسلا فرح ىلع ضوت اذا لد رلا ىف نسحلا ن ءةزجولأ فريسخأ لاف مشد 0

 ةلدالاباصضنأكو هبامهضءر: صوصد+و ءامملا,هينيلجرلا موي انغصوناذللا ناينعملا حلا فناكاذاف

 نيبفمسلاول هلا نعمل ذبامهمومعل تاكو موجعل | مهحممم ن ءهنئاداص نارعباه درك دنسئبلا "هلا دا

 امهلسغءاسملابا مهصسك نيلد -برلاه .وعىنالضغللاو لح رالافبهذلا ىف ىع ًااعيجنت ءارقل اةءارق باوص

 امهموعىبعم نمكللذىفا لامصن كلذأرت ةنميباوههجوفامهه.هاههماعدملا ماعم ماقامو دما اراماىفو

 ديلا مام ماقاموأ امهملعد, لارارمانمكلذىفامل اضغش وأرق نمةءارق ب اوصدجو رامهملع ءاملارا ماي

 نايلا نيت ءارقلا بعاايا ,اوص ان امهات لكنانءا رقلا تنكر كلذكتاكنا اوكلذنا اهب تا ميسم امسم

 اوه صينماو هو دعب هالو ديهصو نبذل نيبنوملا عيسلا عج نست غمراملايغ كلذأرف نءةءارق اهأرقأ

 هواه وهندن لس دقو ىدنالا ىلع هيما علا نم ىلو اه فمهي رق عم سو رلا ىلع هب ه.فطعلاف مور

 اصود+خنوكي نانودمومعلا نيلجرلا ىف م.ملايدا رملا تا ىلءليلدلا امو لئاه لاق ناق ذر رب اوصماو
 لد ولاف هنا مس .وهيلعهللاىلص ننال اوسرنع 'رابخ الار هاظت كلذ ىلع لل دللا لم سآ ارلاب ع هللا ىف الودريظت

 لي ولا الا الشب هموم نعايز سمدقلاضعب جسمنا رلوراتلا نم مادسقلا نوطب و باةءالال

 قحمس ماهم هإسغهمْزلا مف هملع#" :'ضرف ىد آن منالا هضعب م-ع نأ دعب ءاسلاب اهتمهح -ءلرئام كريب

 ليلدلا حذو ا هثوضو ىف هبقع ل سغ كرات بعل لب :ولادوج وذ ليزحلابا اوثلا هنوكي نابع لب لب ولا

 رامخالا ضعي رك ذمسغلاخامداسفو كل ذىفانلقامةصوءاملاب مدقلا عرج حسعم ,ومعلا ضرق بو> وىلع

 عيب رز نيديزي انث لاه ةدعسم نب دجانش دع ارك ذاع مسوهيلعهنبا ىل_صدهتلالوسر نع هد .درما

هطلل نمأضونت ن حنو رعةرب رهوبأ ناك لاقدلي زسيدجتنعتبعست انث لاق ردع نعةمعسُم ان : لاه
 ءوضولا اوغب_سأ لوش. ةهرهطملا ن | ةوضولا اوغب_ألوقيذةر

 0000 0 وغبسا راج ش حاملا نيغلا, الا ىرتشي نا هنكع الوءامهعم ن

 وح وحر رةنملا لهل لو قلاهم هزل , مهنك هنمبهو ولو لهس هيف ةنملا نال ومها أهم .راءايملاءزمبهوواو رح نم لع هل هييادب 2 ام هلوقل ١

 جرح نم كب مين

 ناهلا لذ متاجر وسونعباهش خضر لا امهدع بم مومعب ل سوهملعدلبا ىلصهنلا لوسر نعرابخالا

 ئضوتدللو هركن مهركسم ءاسملاب نيلحرلا هه موبعهيىبسعمهنا كلذ ليوا ”فانلقاملو دمج! ااهعذ صرغلا



 هلو - ةنا حا اوءاسنلاو 0 وس قت صام وسن ل نمط تسملاةمهششلا لئاسملا هاج هرهذمةنهأل اولذلا ةزاعالوبق سعه لثلو جرد

 ةداالا مفانملا فوةمر 1 راخملا ف لصالا نا ىلع 0( لد هال هدولا مءفرمتعم لصأ حر رحم مكيلع لعل هليادي ربامولاعت وهنادعس

 سو رو م روع نورا نك جو صل 5510

 دمت نعةبعش نععسكو انث لاقبي ركون صرانلان مس.قارعلل ل. وم.اعلاونألافءوضولااوغبسا
 ندا اس اص راثلا نمسقارعلل لت ولاق هنأالاهوحن !سوءيلع هللا ىلص ىلا نعةرب زهىبأ نعدأي زر
 نعرتس و اب رعةزب رهو ناك لاقداب زنب ل نع ةبغشنعودعىلأن با 1 لاه ينل

 انئدص رانلا نمسقعلل لا ولو# سو هيلع ىلص مس اًعلاب أت عمس افءوضولااو ةرسأ لوةذرو ل

 هون لسوءيلع هللاىلص ىلا عر رهىلأ ن عداب ز نيد نع ةمعش نعةماسأ ولأ ان 0 . ركولأ
 قص ىنلا لاق لاقدر ره ى أن عداب زن د#* نع ةلسنيداج نععبكو نك ل ثد ركوب ايد

 هر رهف أن عدا ز رند د نعةمل# نيداسص نع عسسكو اند لاق سس ه ركودأ انئرص هونت سو هم هيشعشتلا

 ىنث لاقداغنيدلاخ ان5 لاقس ركونأ اًسئدص راغلا نمباةعالل لب 0 .اعدّتنا ىلص ىنلا لاف لاف

 نامعالل لب ١ ورا سوعيلع هللا ىلصدتلا لوس رلاق لاقرب ا ا 9 لاقلالنن ' نارواس

 نب لمهس نعهلل ادمعن ,دلاح ابد الاق ىموم نب لدعم *او نيه ند قدا رص ةمايقلا موب راثلا نس

 ليغمسالاقو رانلا نمياقعالل لي . دلو عياعملا ىلصضتي اكرسوملا» لامار ره ى أ نعهس أ نع حلاصأ
 ءملا ني سدس ا لامعب و ونادي زر انت لاقةدعسم ند دج دهراذلا نمسقارعلا لبو هثيدحىف

 تلامفءوضوءاعدف ةشةاعىلع ىلإ أ ني نحرلا دبع عمتاخدلاف ىسودلاملا سن ءعريسثك أ نرى نع

 كك مهرانلا نمراقعالل ل ولو لوءيلعمتلا ىلص هللا لوسر تعمم ىفافةوضولا سب اهلل ادمعاب م

 ىت لاه ريشك ىأن وح ان لاقرامعن ةم ركع امد .لاف ىنحلاس ولن رمم انث لاه ىثملازءا

 نجلا دمعوانأ تحرخلاف سأول نب رعلاف اذكه ىدهملا وم ملاسوأ ي لاف نجرلا دبع نب ةلسو 1

 اعدف نح رلادمع ثحأ هش ةدس ,اهعةرخت ىلع نح ولا دمعوان أ ادر رف لاف صاق وفق 1نددعسس ةرانح ىف ةركىلأ !ننا

 هملع هنلاىل صوتنا ل وسر تعم« ىناهءوضولا ع مس نجسرل ا لمعأب هب :انتةشناععوسف ءوضود ع نجرلادبع

 يحي نع كرابملا نب ىلع انث لاق ص اعودأ 3 لاف ىناملانبا ان دع رانلانمساقعاال لب ولو لو
 قافءوضولا م سس انج رئادبعاي نك: نلادبعاهماللوقت ةشئ اعتعم»لاهشودىلومملاس نعريثك ىنأ نبا
 الاقهنيا دبع ر اوسونوقعي نئردص رانلا نمباقعالا لد : ولوعي : لسو هبل عهتلا ىلصهننا لوسرأ تعميم

 ًاضوت» نجرلادسبع تأرةسشسّتاعناةلس أ نعدبعس لأن يديعسنعنالعنبانعناطقلا ىحي انث
 نا انمرص رانلا نم بامعالا لي ولوش مسوءبلعهنلا ىلصهللالوسر تعم» فافءوضولا غبشأ تلاقف

 لاقل ”ىلأ ع نعديعس ىلأ ندم ءعسس نعت الن ما نع ناطعلاليعسز, ىح وتسبب ١ اذن لاه 0

 لب هلوقي لسوءيلعهتلا ىف صدالوسر تعمم قافءوضولا غسبسأ أ تااقف ا ضوتي .نجرلادبعة شاع تأر
 انرمخ القد شاو نيهتلادبعوةحور وب ًانرجخأ لا ةمكملانيهنلا دبع ني دمت من رج راذلا نم تدئارعلل

 جى رة ثئاع ىلع ل تدهناهث دحداهلان ,دادشىل |ومهتلادب ءانريأ د وسالاوب اانرمحتأ لاقمي رمش ند ةودح

 نجح كا تلاع ةشناع هنداخ ةرب ده ماه منج رلادبع أ ضوتة نجح رلادبعاهدنءولسو هيلع هلبا قص ىنلا

 نرد نكد راذ لان مسامعالل لب دلو و مس و هبلعمندا ىل ههننا كو يريتتغمس ىنا هلتلاتن اهملع ل نقاف

 راجت عمب# لا فر 5 ىلأ نب ددعسوا دعس نع قحت# اونأ ىث لاق ةبعش نعدبءس نبى انت لاق ىنملا

 ّ لاقرلسأ نيل عص راالاو ”بيقارعلل لب ول سو هيلع ىلض دنا لوسرلاة لوي تاع

 لوسرت عم« لاق هنا دنمعتا لا تعمم لاف بي رك ى نأ تبا تعم«لاق قصس | لأن ءةبعش ايري ل اقر مضنلا
 لاق ىريخادو# نب لرعمسا ٠ مدح رانلا نمس.ةارعل اوأ بقعلل لي ولوشب . سسو هلع هللا ىلسم هّللا

 تعمم لوقا اراج تعم لوك وعد ادبعس تعجس لاق قص لأن عةبعسش انث لاقت ريا نت دلاخ ان:

 0 الا ىلا ثءاو راش 007 راناانمراقعالل لب ولوةب م سومرلع هللا ىلسص هللا لوسر

 لا ناي و ريهطتلاو ةفاظنلا بجوت فيكف وب دكتلا

 ساّشلا: ةاغن هيك سي دقو
 اهمكف ةث داس لكن ااولاه

 ىاروك ذمناكن الصفملا
 ءلازف ةنسلاو ناتكلا

 راضملاباب نم ناك اف الاو

 ناو ةمرالااهمف لالا

 لدالاف ةانملاب اب نمنأك

 ساّشلاو ةسلازالا ابق
 نيلصالا نيذهل ضراغملا
 باق مىفاعقاو اسابق توك
 اما ادودرم نوكيف صنلا
 مرهطيلدب رب نك-او ةوق
 امهدحأ ناريسسغت هلذ
 بادص ار ثك ّ بهذ هيلاو

 جى ا طتساا

 ءاضعالا س سس هه ثدعحلا

 د در صقملاو :مكح هاك

 الث ةلازاريهطتلااذه نم
 فن زوةرمكرملا ةساعملا

 ص ول نموملاءاضعأ تاب

 َن روكرسملا ءاىلاعت هلوغل

 ه.لعهتلا ىلص ةلوةلو سك
 ادحالسدنيال نموملا لسو

 ابطرتاك ول هناب واتيمالو
 وأو سنا م بوث هباصاف
 كسعت . ىلصو ناسن اهإج-

 نابو قاغتالاب هتالص

 ةساد تح ول ناكولتدحلا
 ريسهطت نإك 5 ءاضعالا

 بحوت عب رالاءاضعالا

 نابجولوضءلك ةراهط
 فالتاب كلذ فاتحال

 جورخ هنأ و عع ةررشلا

 نك ماوومنم ةشساعلا
 رخأعضوم سدت .بجول
 ف قف ءهداز 0 تايد

 ماسجالا نم سيل هتلازادار ىذا فابونياجرلا لس ماقرموقي فيك نيغحلا ىلع
 نال ىلارعت هللا ةعاط نع در اةفصنعباقلاةراهط دارملا نا قاثلاريسغتلا لاح ضارغإلا لاغتن نال صارعالا لولو اسوس ناك الو



 دولا رامي 5ص نعت فلكل اذهلالدامقنالا فاك اهل قع ةدئافهن رسل ص هوصخلاءاّصعالا هذه ىلا بارثلاوأ ءامملالاصنا
 ميلع تمعن يلو يلج وعسر ويدي ف لوقلاذكومهجو نمءاياطخ تجرأ وجو (071) لسغاذانمؤملان افراسالاهدك وب و

 نمةيويندلاتاببطلاةحاباي
 هدم - انملاو معاطملا

 ةمغسكى هو ةشادلاةمعتلا

 هصدخرب م .لوأ ءوضولا ضرخ

 مكلعمماعن وه و وموةلاك

 بحولامرك ذم همازعب
 كإذومغبلاكت لوبقمملع
 رك ذيلوالا نيهحو نم
 اذهىف لمأتلا ىنعب هتمعن

 هل ردا ىلا اجلا
 وهو ع وتلا اذهنال هريغ
 :ىصلاو ةامحلاةمغن ءاطعا

 توملاوتم ادهلاو لّتعلاو
 ىلا لاص. الاو تأف آلا نع
 هرخ الاوابتدلا ف تاريلا
 ةمعن نعراتع هناثدح
 هريغلعردهال هناوهريغ

 وهو ركشنلاب هيقلت بحب
 داشنالاو هصاوالناعذالا

 ادرك" ذاليقتاف هيهارزل
 فيكو تايسفلا قيس ر عم
 اهرب اون عماهتايسن قع

 ةسحنو اظل لكفاهلاونو

 اجلاوتل تراصاهاباوجلاف
 ةب اع نمراصفداتعملا مالك

 داروتلا صالكروهطلا
 مدع لعفب يدوب
 اه اكف اهحاوع مايقلا
 رث ذىاثلا ىئدنملا وملاك

 هنكسقت او ىعمو ىاثمملا

 ىعباقيثوادقعهبكدقاع
 مهعبأب نيح هلوسر كاثيم
 ىلعاهريغو ةرهشلا ثحت

 بوما ىف ةعاطلاو معسل ١
 سامعنب|نعو هوركملاو

 ىلعهذح] ىذإاى 8
 ٍقنيلج رلا ضعبب جسما نا ىلع هلادلارامححالا نمثل ذهبا موه مدق ىلع حمموأ اضونف موق ةطاسسىا

 هنا لتاقمو ىنكلاودهاجتلافواهريغنموتامزلارخ 1ىنبةراشلانممفاع ودار وتلا اولافنيحح لمئارس

 لوسرلاهلاقهننادبع نب رباح نعبب رك ىنانءدبغس نع قععاى أن عنامغم انث لاقنجرلا دع
 دج نعرراجتنب حابصلا انث لاقد_ جنا انثرص رانلا نمسقارعلل لد : ولسوهيلع هللا ىلص هللا

 هيلع ىلس ىلا نمفذأ عمملاقدقادبعنبرباجنعبي رك ىلأ نيد دعس نع ع قد« اىلأ نع نايأ نبا
 قد“ اىلأ ن عناب نب داش ن نءبرا < حاصلا انت لاقدص نباص رانلا نمسةارعلل لب ورلسو

 نمسقارعلل لد وسو «.لعهنبا ىلص ىذلا نمىفذأ عم«لاق هللا ب عنب وانعم رك فى أن لع نع

 نامغس نأ نع شمالا نعمساقلانيديلولا انثلاةىادصلا ىلعز نيسملا ٠ مرح ءوبضوإلاا اوغسأرانلا

 بيقارعلل لي ولاقفئثهبقعنم قب وأضوتبالج راسوميلعهتنا لص ىنلارصبأ افاد نراك
 ىنأ نعنئمالا نع صغح انث لاق راولا درع ني دمدل ادع امث لافلام نب ّن ىلع ,

 لبو لاف اا بصا /توضوتء امو: ىارإ سوء .لعهللا ىلسمهننالوسرناراح نع نام

 بربأ ىتث لاه دملولا /فلخ انت لاقو ربع نبدي زب ىونغا انا يغسوبأ انمص رانلانمسقارعال

 بدقارعلل لب ورلسويلعهننا ىلص هنا لوترلاق لاق بيقيعم نعت ىلأ ن كريثك ى أن ب ىعنع ةسعنا

 ىأ نع فاس نيلالهنعر ودنمنعن امغس انث لاه نجلا دمع 1 لاقراش نءاانيثص رانلا نم

 لاف جحولتم_ماقعأىأرفنوضوتب اموق لسو هلعهنا ىلسهننالوسرىكأر ,لاقو زبعنب هللادمع نعى

 روضنمنعةبعش انث لاقرغعجنبدمم انث لاق ىلا نباص ءوضولااوغبسأرانلا نمراقتعالل لبو
 ملسو هلع هللاىل ص هنالوسر رصنأ لاو رن هللا دع نع جي رعالا حن لآن ع فاس نلاله نع

 راثبنا انئدص رانلانمراةعالاوأ ببتارعلل لب وءوذولااو غمس الاقءوضولااو مني لنٌّوضوتب اموق

 ىنلا نعو ري نب نجرلادبعتكم لهأ نم لج رنعرشب لأ نغةبعش انث لاورغغ-نب دمت انث لاه
 لاقدس : ركوب يب مص رانلا نمباقعالل لب ولاعفءوضولاا اوه: لفن ؤضوتناموقىأر :لسوهياع هيل

 ىلسةتلالوسر ناو رع نبةلادبع نع ىحي بأن ءفاسب نب لالهن عر وصنم نءناغس نع عسبكو انث
 وبأن ط ءوضولا اوغبس ا رانلا نمر اقعالل لب ولاقف ولت مهماقعأو نو طوب اموقىأر مسوهيلعهنلا

 نب هللادبعنعو ر عنب هتلادبع لوم ى حي ىلأ نعلالهن عر وصنمن عل. ئارسا نعهتادبعانت لاقسيرك
 ىلسهنلالو اوسرءاخ اًوضوتف سانانقيسفةفيدملاو ةكمنيد م ال هلنالوسر مابك" لاذ ورع

 نبى تدع ءوضولااوغبسأ رانلا نمبيقارعلل ليلا فءوضولارث |نماض.د مهمادقأ ى ًارفسوهيلعدللا

 نعمساغلا نعدي زب نب ىلع نعرحز نب هنناديبعنعدي رب نيج رطمنعراجلا انث لاق ىبراحا ىلعالادبع
 ا رش رسما ف قاف لاقرانل !نمباقعالال لب , وسوم ىلعهنناىلسمننا لوسرنلاةلافتمامأ | ىلأ

 قى لاه ثمل نعةدث از نع نيسح انت لاوس ركولأ انئدع اههلارظني همب وقرع بلقب بلا ترظنالا

 نؤضوت:اماوق ار صبأ لسو يلعهتا ىلس قا لوسرن أ ةمام أ نأ حن وأ ةءامأ ىلأ نع طباسز/ نجرلادمع

 نم اقع )اللب ولاقفءاملا هع مرغظلا عضوموأ مهردلا عضوم لثم مهدحأ بعكوأ عهدحأ بقعفو
 هنت دحامفلث انتنااف لئلا ننوه «وضوداعأ ءاملاهبصن لا شهبقعفىأ اراذالحرلا لعف لاف راذلا

 لوسرك ًارلاف سوى نب سو نهد نعءاطعن ىلعن نعةمعش ع نعدنغسن,ٍى دامت لام للاب 8-

 ئث لاه لاهل نيالا نب هتنادبع هيك ثدحلامو لصق ماق متميلعن ىلع حمصو أ ضول ملسوهيلعمننا ىلص هللا

 هيلع هنن ل صدهلنا لوسر ىألاقةغبذح نعلئاو ىف نعش .عالا تعمج» لاق مزا- نب 7 انث لاه أ

 مساقلا انث لاقت رحلا هيث دحاموهياعن ىلع حمو ًاضوتفءاعاعدم امئاقاهلعلابف وذةطامس لسو

 مسو هيلع هننا ىبصهننالوسرت ًارلاق سو | نب سو !نعهس ادع انث لاه ميشهانن لاق مالسنما

 ىنيلح رلاضعس

 ءوضولا

 0 رانلان م

 نأمل ءاو نيملكلارثك ارامتخاوهوتعني رسشلا هذه نسح نملوقعلافزكراموهئدسلالاقو ىلب اولا مكب ربثسلا ب 0



 الوثب ابلغ تحوم قال عقةغشلاوهن نتماوةاونو* ةوهرأ مالاهيلاو هللا مال مثلا نيعون ىف" رصخنمأ مالا ترثكت او .لاكتلا
 (000 6 .- ل : 3 : :ءالو كسا رقو ؛لدو له كم داهش ىف احتالل وهب ءاطعلاه طسقلاب ءادهش

 وهيلعت ىلع حمق هتالصلءوضولاه يلعب ول ث دحدعب اضوت لسوهيلعهنلا ىلص ىنلا ىأر هنارك ذ هسنع
 نأك تدحربغ نم هآض هول ء وك وى ناك سوأو رك ذىذلا هسمد5 لع هعسسم ن روكب نأ رباح و هم دق ىلع
 كلذكث د ريغلًاضوت اذا ناك هنا ٍلسو هيل عهنلا ىلص هنعةب اورلان اله وضذودب دخت هل-أ نمهيلع تح وو ذم

 ةم> نع م سم نع ىنجلاكل أم هول د لاقى راسل ادع نب د هذع ٠ مير املأ ذىلءلدب لعق

 اذهلاقو هيلعن ىلع مدصواضوت مئامماق ةيحرلا ف برع هنع هللا ىضر بلاط ىبأن ىلع تن ارلاف ىنرعلا
 ىنعمفانلقام ةد<نعريخلا اذهب أدقف عنصلسو هيلعهللا ىلصدتلا لوس رتب ًاراذكه ثدحي ملنمءوضو

 ىنعم هنا هلاق ن «هلاقاماضن أ ل مكن هناف تلق ام ىجعملا نمال ةحنناكن او سوأ ثد دح ناو لاق ناف سوأ ثد
 كيد و دع ليت د نم سوم لدا سها لوس راش و ديوق نحرص را 01١

 كلذناك نا وتدخل ادعب لعنلاوأ مدقلا ىلع حملا نم رك هل ؟>!نمىداام هل اس نا تلقام لجام ريل

 ددوتضراعتمةيفانم مسوه.لعهتلا ىلص هلوسرنئسو هنناض'ارف نوكست نازئاج ريغناك ذا اندنعهإ ريغ
 نمرذع عطاقلا ضيفتسملا لةنلابءاملابءوضولا فنيمدّقلا لسغمومعب الا مل وهيل عهللا ىلص هئع مد
 بح>وأادؤأم ضعب لسغ كرت ة>اب اهزعاه تنوكي نازئاح ريغفاصةكهزع كل دناك اذاودهغلب وهبلا ىسهتنا
 هنا ماكح نع ْتالذو ةد-اولاحىف هلاطباو ضرف باح كلذ تالد>اوتقو وةد>او لاح ىف هإ_سغاضرف

 هم هل[ ىدحا نم ىداام سوأ ثد دى دالاس اذاانا ريغ ف تذم مس وهيلع للا ىلص هل اوسر ماكحأو

 اذافانلق كالذف هلدحعال هنافدلعال ةلايانب هسغن ثد> نمءوذو لاح فهمدق ىلع سو هيل غهللأ ىلص ىلا

 ثدح نمالهثوضولاى لسوه.لعهنبا ىلص ىنلا نمناك كلذناه اناةاموه لمت ععف أ ت.ءداامالث ناك
 ٌتدد> نم ءوض واف كلذ لعفمل#س .وه.لعهلبا ىلص ىنلانا سوأ رعى ناسالهئال هترباكم تتيئال لاه ناف

 نم هيلوأ هنأ ه.فت,ءداىذلا كا. وات ىلع ناهرملاا4 هلى قانلفام لةحنو تلفام ل ؟<ثوهلب لاق ناو
 ةغيذح ثيدحامأو هاوعدفال-ىفوإ_؛ضر وعالاكذىفهاوعدة ىلءاناهرب عدي ناف انلب وأن

 هيلع هللا ىلص ىنل انا ةغرذ-نعلثاو ىف نعش معالا نع هداوث دح شس عالا باعك أ نم طافغملا تاَعثلاناف

 هنا لاو تقدس جانا د رطل ا ا
 ةبعشنع ىدعفب أنبا اند لاقىأملا ”ماعو ح ةغيذح نعلئاوىأ نعش ءالانع ةناوعولأ
 سردانا انث الاف بئاسلاو:اوس ركونأ امئدطو حةشب نس > نع لثاو لأن ءنامجأ“ نع

 نءشعالانعذغي نذ-وبأ انك لاقبئاسلاونأ روم 4 0 لئاوىلانع ل

 سمالا نعد عسز ورع انث لاق ىلمرلا ىسعنب ناممع نب ىسع نساصو ح ةغيذح نعق يعش
 ءالؤه لكوةغي ذحن علئاو لأ نع شمالا عرب رحان: لاقددج نما ان طو ح ةغيذح نع قيقشنع
 مهو هيف ىلع حسم لسوءلع هنا ىلص ىذا !ناةغب زد نعانرك ذىذلادانسالا, شمعالا نع كلذ تدك

 بح ولف لاخم كلذفهغا اخ لولو مزاح نب رب رحريغ شمعالا نعش دحلا اذهل ةنب لو . شمالا نا
 نءكالذمدولو كلذنمىو رامهتباو رف هنوغلاك شعالا باك أ نمناقثلاوفيكفهذوذشل هيفثرثتل |

 كلذزاجاذاونيد رونا قوذ نات سوبامامهو هيلعن ىلع حسم نوكينا ازئاجناك لو هيلعهنلاىلص ىنلا
 هلوقلي وان فلوقلافاهل ماستلا بح ةع<الاريسملا اهآمدمملا ىناعملا دس ىلاربخلا ف مص لبسال نكي مل
 لاف ىراغغلا مزاحم دج نت ص امعمهضعب لاف بعكسلا فلي وأتلا لهأ فلات ناو (نينعكلا ىلاإ)
 لاقفانهاه مولا لاَمفنايعكلانيآرةعسوبأ لاق لاق ىنادالضغلانيمساغلا انث لاق معنوبأ ان
 بعكلا كلاملاق لاق بهش انرمح لاق سول نئئدص لصفملادنعامهنيبعكللانكسلو قاسلا سأرازه

 لمائيلف اهمهق ضو.عاهل م>وآاغي رحاهف لعاو لصالابة رابعلاهذهازكه لاك تالا-ن سحآ هوق 7

 أ ىو و ىذلارم1ت !ىف'نكيب ملذا كال ذ كك ىل عهرف هل الدال هناف س وأ ىلأن ب سوأثدإ دحامأ هل لبق ير ءوضولا

 ا

 لامو :لدادضاولءادعأ كا :داهش

 نال هنلانيداونبد جاج زلا
 ه.اعرهشنام نيم دهاشلا

 ناب.قايبا عسج سمأ م
 لس للعالا ا ددحأ اولماعبال

 :اوكرتنإ وفامنالاولدعلا

 ضغبمتلمحالعأ ممر
 ىأ اواد_:الن ا ىلعمود

 . متاوادعالاةفاديك ان
 هجووهلرك ذف فن ّسسا
 ىئوهلاقف لدعلاب مالا
 اولدعاهباعلدىذلالدعلا

 ءاقتالاىلا ىأىوقتلل برقأ
 اةبعه اععم نموأ هنلاب اذ ع نم

 ثنبلا نءنيإسملا اودص

 اورهطاأ اذا مهواتمرال ناب

 وأهإلثم نم لحالام

 ءاشضن وادال اوألدق وأ فذ

 لدعلا نا ىلعهءمنن اذهىو

 هذي منأك اذاهتياعادعأ عم

 عمن وكي فيكسف ةناكمملا
 متسخ متائايحأو هئايلوأ

 نينموملا دعو مالكا

 هلوتوني رئاكللا دعوو
 مدق دعولل ناس ةَرغغم مهل

 ةرغغممهل ليقف كلذ

 ىنعم انهكمدعو توك وأ
 دّمف تاساخلا لك نع ىنغ تامول ملا عيمح لاعتا ر ود#مللالك ىلع :رداق وه نمل اوةلاارهوهدعواذا اول وعلا ادهىلعاعفا اوادع :دلعخ وآلاف : 5 هو ه 11

 دنءرو رمسلا دقيق تو لا لبق هيلا لدي دعولااذهو لكلا نعهزخموهوةحاسو ألخ وز عوأ لهجام افلا سناله دعو ىف .فاحلا عنتما



 رانلكىهوزانلاءانعنأ نم مسا مخاوأر ويحدد ايف ةسماشلاةصرغ فواز وف هده ةرعغلا ملط ىو دئادشلا يلع له بف توملاتاركع
 ىلااهدمديلاطس وهاذا هناسأءبلا طساهومزالم محلا باهصأو مخل ىف هوَلاف 02 اناني هلااونسااولاق هلوقك ةاوهم قت: ف

 نارباج نعهي شواصبملا
 ا ا تب تاب بثت 2-

 - و 1 9 00 5 ين -< 2 0 . 7 أ ذا ..

 لاقو مد ةلارهاط ف رهاظلا» سدلو بقعل ىذا لا ىاسلاب قس تملا : هكلاوهتلاءو ول بع 8 ىذإ لزن)ومملعمللا ىنلا

 امهنيعكلان ا كلذ فلولا نهراوداارمدّعلاو قاسلا ل هذ عمجتامهونائئانلا امه ءوضولاف 0 30 7 |١. ف صاناأ قف منو الع هناتك قهلئاامهرك ذ نذللا نييعكلاناىاغاا ملعأ ل ىمفاشلا لا لاف عسب ىلا ادع اع نو رخآ

 لوقي برعلا مالكد علا لهأ ضعب ناكو نيمحنلا برعلاامهمعست مدقلاو فاسلا لسغمقناذللا ناملظعلا
 ملبس نأ 'ىئيشي ىذلاد_1اقءوضولا قامهاسغ روح وفعلا لها فل: اوامهف رط ىفقاسلا اهظءامه هاف ةرصن لع ا 1 ٠ . 00 ٠ 4 : 000 1110 1 هيلعهنلا ىلص «ل| “لين

 1 3 نمعيلالسغلاب غلبي نأ ىقيني ىذلا دخلا ىف نيةفرلالةبوجويىفمهفالتخ وحن نيلجرلا نممبلا ل غلاب

 مت الص كلود لبقاهتملاستغالاباوروطتفلوةباو رهطافاجلا متمقف ممتالصولا اوموعتنا انالتاهلا# نال لسة تامل نك كراج ك كااشل جمب (رمطاانج مك ناو) ةرف لدا | ند. لاب يلا هه ع ٠ . هاو . ةء .٠ هد 8 د م هإ سف اع ريا

 لدسع وقود ءلجر ليتك لفلاجرغ جو سانا عملا نعربشوهو بنج ادسوراهلا ملا | را. ىلا كنس
 هنملاش دحاوهمفىثئالاو رك ذلاو نينئالاو عسبجلاو دحاولا اظغاكلذدهش امور وز مونوردز لحرو

 ضرغتسملا كلذ سيلو بانج ا هع مهسدقو بانجالاوةبانجلا لعفلاو بنتجاو بنج و لسج رلابنجأ || 0 17 9. 2 .٠ ع ىلا الا دع , ديا 5 ١
 مثنك ناو) هلولي وان ف لوقلا يه نآرقلا هيءاجاموسهمالكن معيصغلا لي برغلا مالك ى ىماغلا 4 ادام

 0 0 30 ا 20000 2 مهري هناا [-وهيلع
 ىحرح منك ناهؤانت لح هلوقب سعت (ءاسنلا مث مالوأ طئاغلا نم تمد |ءاح وارغس ىلعوأ ىص ص 1 : ا -

 لو. هنافرغسىلعوأ هلوقام أ و هنداعا نعىنغأ اي ىضمامفكلذك كلذ نا اهسدق وبن منو نب ردحتوأ ا 0

 هداج ءاضق لعل ٠ مزه[ . ص ل د |ءاحؤ |!تءجوحن او م ُ ل ا ا ءاضقدعب طئاغلا نمد أءاب وأ لوقي طئاغلا نم كسنمد ًءاسوأ بنج متن أو نب رفاسم تنك نا ا
 0 ل -2 000 سس .٠ .٠ 1 ى رذ ر ةمركعو اك /| اح

 مثناوهاسنلا متعماح و لوقي ءاسنلا مث مالوأ هيفهتجاءاضقء نم هثيحش ركذب ىبع اءاو رذاسموهو هنف
 ؟ةباوصلاب كلذ قلاوقالاىلوأ اين و سأل ف لبق ىضم اسمن نيغلت لا ف را ددعو نو رث فاشل 3 امقىاوملاءكللذقؤلاوقالا ل وأ او ىندللا 0 ال دا هلل ا 00 ل ا 1 ا دا ا 1 1 باحضأ ءمتالخت

 عاجلا سمللا ىنعمناك ناءاسنلاممسمالوأ هلوقرب ركنت هجوامو لئاق لاه ناف هنداعا نعىنغأ اع ' ىضم
 ىلاعت رك ذىذلا ىنعملا نا كلذرب ركن هجو ليقاو رهطافاينج متنكناو هلوةبهءلعس> اولاركذ ىطمدقو 0 00 6
 ى.مكح نيب هنا كلذوءاسنلا ممسمالوأ هلوقب همزلاىذلا ىبعملاربغاو رهطاه اينحمتن" ناو هلوش ه«طرف نم 0 0

 ه«مكح نيب م هيلاستغالا هلع ض رك» رهاب ىذلاءاملاىلالسسلا ناك اذااو رهطاهاينس انك ناوهلوق 0 م 3

 روهطل اذني هلددعصلاب مهتلا نا هلعاف مقم ضن صريغ رفاسموهوليدسلاهبلادحي لف ءأملا هزوعأ اذا ١ 1 ا
 و هج ه١ © 3 . . 7 د . ه6 7 هعم 4 5 ١

 عل :(ةهئمكد دياو ١ اهاسط اد.عتصا ومعشءاماورياس لف هلوةلب وان ىف لولا ع 3 : ١
 ىض رم متنا وةالصا ىلا مةاذانونمؤملااهيأ او دحت مناف يطا ددعصأ معتق ءأم | اودع ملف هلوغب هؤانث لح 1 ا )© دوةليدانف لوقل ىلعوتامنءورعوركوأ

 مط اد.عصأ اوهعتفءأم رغسف رزهأ عماج وأ هّتجاحءاضق نم مدح ءاج دق وأ اه ار غس كعوأ َن رو عقم

 اودصسماف الالد ملا رئاج سالو رذقريغاغيظنارهاط ىتعناببط ضزالا هج و اودصقاو اودمعتف لوقي
 مهوج وناوصسماف كر دياب هوجدمعتوهومتمعت ىذلا ديعصلا ع دياباوب رضافلوقي هنممتديأر كهوج وب
 ةيقنأ ىخذفاعفان لقوف .رابغو هبارث نمت دياي وع رض ىذا د.عصلا نم ىنعب هنمكت دياب قاعام كن ديأو

 ْنَه ميمصلا ىلعانللدو متل ١ اودمعملاىتعمف ل |وغلا وكلذ ىف نيغلتخلا قالتحا اوهنمىدنالا وهوح ولا ||

 بعك ىلع اول ف مهريغو

 ريضخلا ىدو فرمثالا نا

 امهلقع ىف مهذر تسي
 نادفمساغلا|بأاي رعناولاف
 ةجاحانل سنو اندن ان ناثإ

 حبلعل غضا هتلادب رام) هلوقل, وأ: فلولا مشوملا اذهق هرب ركت نعى غأا كلذ لك قلوقلا ||| تمسعطت ىتسح سلجا
 | ءوذول نم هلع ضرف :ةنلادب رب جرح نم دلع ل عضا هن ديرب ام ةوكمواس لح ىو رحل 21 2 اكوا كتل نق ئاخملاادب ناموس قاذي رام 1وش مانت انلاس: ىذلا كبطعن
 ممزل. حيرتح نه ميلع لعل ءاملا مدع د نعاببط ادبعس مهبل وكتب انجن م لسغلاو نالصولا ماذا ' 8 وهسلف.

 كلذلاق نمركذ ليواتلا لهأ لاق جرحلاى:سهنيفانلفامب ومنف مستنعتلالو قيسننم ينيديف 5 ! اوافوضعبب مهضعي

 اده ىلعرهظي نفن آلا
 جل هللا سماف ب اعاهسرام.ل ةهظع ىحررلاءاخان أب عك نب شاع نيب وربتلاققهنمانبحت هبف ةرخخ هديلعم راع تدبلا
 1 :نأأءادعالا مهنيخ ناغسعةصق ف تلزن ليقوتي الود همتيالز اوِسو هبل عنيا ىلص ىنلا ج رفنكلذي» ريخأو مال بلا 98 َُس را



 نيلسملاب لثقلاو بهئلاوءالبلا عاش !نودب رباوناك ادب ًاراغكلا نادارملا نكسلو ةصاختءقاو فق لزنت ماها ل ضو فول ةالصتل تلتف مهوعقاوب ١

 بيرو يلا تاس نموهردتل م | 0989( عام لي وألا ناءدالا لعهرهطأ او مالسالا نيدىوقوراغكتلاةكو شل قو نيملاهننازعاف

 نع عين نأ نبأ ن نعىسع اذث لاق مصاعوبأ انث لاقو رئي دم ايامك قيض نم الاق جرح |

 نع حو ىلأ نا نعلبش انث لاق غبن وبأ انث لاق ىلا "مص قبض نمحيرج نم دهاث

 ىنعب (نوركشت يلعل ميل عهتمعت متيلو كرهطيلدب رب نكسلو) هلوق لد وأن ىلوقلا يف 7 هلدمده ادعم

 ثتادحالا نمءوضولان ءم.اعضرذا_عرك رهط نادب رب هللا نكسلوكر هطيل ديرب نكسلو م لح

 نص 5 نونذلا نم 0 رهطتو اوغظنتفءاملامل_عدس عمل اوةيانجلا نم ل_سغلاو

 ىلأن عسشودح نب ره-2 نع" :داتق انك لاهد عبس انت لامع رشد رن انث لاه ةدعسم ندب

 ثعع« تن [تاقلا ةهلذأَت هال_تااريصت ملي قامر 317 د ءوض مولات الاق ١ وهيلعللا ىلص هنيا ل اوسرنا ةمانا

 نب دمت سن دج سجن الوب رأ الو ثالث الو ني: يمالو يمال متلاق لسد .اعدنبا ىلصهنلالوسرنم كلذ

 نالمعنب ىدمص ةمامأ نأ نعبشو> ندب رهش نعةداتق ن ءفلأ يبت لاق ماشي «نداعم ادي لاقر اسس

 اولاف ىطساولادواد ندى حي وىبثملا نب دم وبن ركوبا امناص هرج لسومبل, را لسبب 0

 نب ره2 نعم ءطع رمي نع ىسسدعلا هل ةصمنببة يقرانربخأ لاق ىسرعلاة را عم نبدي زب نب مهاربا 5

 تحرخ:الصاا ىلا ماق مخ ءوض مولا نسحافاضوت سرلسوعيل هللا لصهّشالوس رلاق لاف ةماما لن عسش مود

 روضنمنٍنايغسنعماشهئ بة راعموب انث لاق ب بت ركوب رد وهرصت ودعم ل نءهيوذ

 الاءهس ولسغفأضوتي لجر نمام لسو ء.لع هلا لسع اوسرلا : 72 ص نب بعلك نعدءجلا لأن ملاسنع

 هاباطخت تحرس أ سماذاؤ ه.عارذ نمهأ, |ط تحرم .ارذوأ هيدي لسغاذاوههحو نمهأبا طش تحرش

 نعماحانت لاق دمعس نب نامعانت لاق بيركوي اذ ره هيأحر نمءان اطدد ثح لح رلسسغاذا اوهسأو نع

 هللا ىلصهننا لوس ريتهجم لاه هنا ة سنع و ردع نع كلما دبع نب نامل ىل وم ةددسع: 1 ,ع ناله نيد<
 نم هاب اطح تر قثنتساو ضم ذعاذاو هيغكن ماياطخلا نرثتناهيفكنمؤملا لسغاذا ل 2,

 هيدي نمت جوخ هي دب لسغاذافهين.عراغشأ نم حر خت ىتحههجو نمت حرم هجو لسغاذأو هي رخت مو هل ؛
 5 راغطأ نم رخ تح تره .اجرلسغاذاف هسينذأوهسأر نمت حرج .نذاوهسأر جسسماذاف
 نع ناك هير ىبعهبلقو ههجوب امهفال ةمنيتعك ريت اونا ياي ياو وضونمكلذىلا ىسهتنا

 سن نين الاسفرعش لاق مسمن دلولا ان لاه ىس ةمدلادملولاوبأ يي دع هما سارت ءابالبع

 أل تلادعلا 2 ا حاولا !نع حلاص نأ !نب لبهس نع

 وك وأ ءاملا نمةرطورخ ١ موال عممبنيعباوبلا رطظن ةةطحت لكد هه>و نم حرم عدو ىلسغف نمؤملا

 جر ىتحهاملا نمةرطةرخ عمو أ ءاملا عمهادب اهب ت شطب ةئدطحم لك هيدب نم تح رخ هي دي ل سغاذاو اذه
 انث لاقناسءوبأ انث لاقشايعنيىلع انث لاقعالكلا اراكبنبتاربسم اًيندع ب رونذلا نما. -
 لاف امالثانالث أت وتندعافوهو ءوضوب ناغعنبنأ-م5لب «: !لاقنامعءىلومنار + نعل_سأنيدز ر

 مو.5 هول ذ نم ناك اذهيوضواد هوت نملاق اذه فىوضوك اوت لسوءيلعهنناىلس هنا

 4 وثذنمكرهطت عمم ردبرب دلوقت انوي و هلوقو ةلفاث دجاسملاىلاهاطخ تناكر مآ هندإو

 ماذاهكم وو ومد بون اءانملايةالصلا ىلا متت اذا لسغلاو ,ءوضولا نم كبل ض رفاق را ّح ”ءاطب
 عب كلذ فكل هن هنمة د رار وهط بيا دبعملا كلذ, ريبصت ومعنا هتحاباب يلع هتمعت مينا هودحت
 مكيلءاهمعن أ ىلا همعن ىلع هانور كش: لوةينو ركشت يدعل نون ونمؤملاا هيأ ميما تنا ىلا + ”رئاس
 ىذلا هفاثممو مكياع هللا معن اورك ذاو) هل ود لد وان فلولا ْه مك هنو ما بجفهابا م تعاطل

 همعن :اورك ذاو هلو هؤانث لح ىبعت )ر ودصلات ادب . ماعم نا هناا وعن اوانعأم او انعم“ ماكنا هب

 دس مسسسس سس

 تبأر

 يسقلاو
 نمو اده ناب كسل ذى ملء هتمعت او رك دا وكس أ | ىلعهللاه دوك ؟ دمع ىأ اد هوةعلاب ن نونم ولاا بأ ميلع هلزا

 ؟ أمال اذاو ةثيسلناءادعالار كم نع او. أمل ة مم املاور مهلا مكسنل محالومّلا ىلا ةوعدلا ةكمشي بلطلا باب رأ اوداط_صاف لوصولا كلسانم متم

 ندرلاعاسم-وةبمغلاوءانغلا |
 تاع نمامهو محرلا
 ب رقلاوءاقبلاث رون فاعللا

 دوقعلاب قاشعلاهيوندأ

 قابلا مول انندد روح ىلا

 ىلعربس منذ نالتلا مويل
 هد وصقع زاهد _ةفهد :وهع

 ثلحلا هدوحو لديدتع

 ىلا سس فنلا ةعمم ذولا

 الامارملا بلط ىف ماعنالك

 ثدلتىنلاةنئمطملا سغنلا

 اهفامع انندلا نم ت 2
 1 مثناوم ,ركلا قديصلاكى هف

 ل ىلاهحوتلاب مرح
 ىلا قولا مارحاو لاصولا

 نا لالجلاو لاجلاةرضح

 كاب ب ناد ربام مح هنئا

 تناك اذا سفنلا ذي صف

 كرس وةممهملا غصب ةعصّتم

 ةنّدمطم تناك اذا اهحذ
 نا.سبةعستمو قحلارك ذب | “

 مظعت نوريسخأ م كلما

 رامثلاةدسنررئاعشا
 اوم 1 نيذلا اهيأاب لاّقف

 (نب دمتي يلعلاد وهي

 نعاوجرخو بوح ةرايز
 اورفاسوراطوالا ناطوأ

 ماعما ولوعال ارامغال ارايدنع

 ممارصو ةعب رشلاو نيدل
 ةقيشحلاو:قب راملابادآ

 ناكملاو نامزلا اوهظعو
 ندبصاةلاو ناوحالاو

 نجلا ىلالوصولا ةبعك
 ناب رغلل اودهأ نيذلا
 ءاحاهوراقووهسسوغن

 لايحب ملا باف لعق ما حاضافوكبت نوايا لعدن نأ لحوم نس ودصب نأ يدرب !اايمحلا بح



 ا ةنرترلاف ب 0 02 ( ىهتاط لك أهيزه اموريلق» هللا ىلا

 202222525292035 1 222125224242525تتتي111111111ل1االال
 را ئمدص مي ةجاهريغ منىفىدرلاوةلالضلا نم حن سال شوز دووعلا

 ند معنلا لاف مياعهللا:معئاورك ذاودهاجتن ع م ىلأ نب ان 2 وسد ع نع مصاعونأ يك لاق

 هيك_ةناوىذلاهقاثم ,هو هلوةاماو هلثمده ا<تن هم أ ناب ءعلمش اند لاف ةغيذحوبأ ان لاه ئئثملا

 ةددرتملاو ه(هسبهو ءاير

 ىلفاس لغسأ ىلاوهسغنأ
 مطانتلاب ةعيسطلا

 معلا, رحاغتل و تارفالا

 امو ناوخنالا نيب د_هزلاو

 ةملظلا عبسلا كسسأ

 الاب الكلا شرا ايندلا

 لالخلاس سكلاب تدك ذام

 ةرد رضردشن لاصء>وو

 نأو ةنناغلا بلاطملا

 ناىأ مالزالاب او هسة ئست

 ريالا 0 1

 مدهاعىذلاهدهعوهو هبكقئاو ىذا هقانيم كبل ءم :[ىبلا هللا رعب ىفن :مؤلااهيأاضيأاو رك ذاو عب هناف

 ؛ لاقف ىبعم همت اومىأةنا ا ارك ذىذلاقاثملافلد وأتلا لهأفلتحخاو هب

 ىلع لوميل هللا ىلسهنلالوسرا وعي اب نيح سو يلعهللا ىلص هناا لوسربا 2 نم نينمؤملا هلقذ اوىذلا ف

 ف و | مم هب ىعوبهش

 رص كلذلاةنمرك ذ هلوسر وهيهتلامهصأ املك: لمعلاواوهركواوب- أ امف هلةعاطلاو 6

 ا اوربت او هوت ساس ا ضلع ءهنواعم عى لاق لان هلادبع انت لاق

 بانك الزنا أولو هملعهّنلا ىلص ىننلا هلا ثغب ثبح ىنع ب هد - الاانعط ًاواذعم» متلفذا هيوكسقت 00

 ىلع هباورقا ىذلاهقاثسمها مهرك ذخةار وتلا فاعانررق ًاوباتكلاب ول سوه ءاعدتناىلص ى لان 61 اولا

 نع طامسأ اذث لان دعا انث لاقني_سللانيدمم (ئييص هبءافولاب ههرحأو مه سغنأ

 انعومانلةفانقاثمم نحن هن افانعط وانعم مئاقذا ه ه.ج-ةناوكذلا 0 ورك ذاو ىدسلا

 هدامعىلعذحخأ ىذلا هقاثممهؤانت لحه ىبع لد تورخ 1لافو هل اوسرب وهي زارقالاو ناعالا ىلءانعطأ و

 رك د اندهش لب اولاةفك ربت سلا مهسفن ىلع مهدهشاو سو يلع هلا لص مدآبلصن مده رخ آن يح

 ا

2 

 قد هاج نغ مينى أن بان 0 انث لاق مداعونأ ا لاقورعزيد# انثاص كلذ لاقنم نلط ف دنس وكَم

 ةغيدحوبأ انت لاق ىثملا ص مدارهطىف مدآ ىب هيو :اوىذلا لاقي م 00 11 6 *:|اذاه [رملا

 وهوسامعءنبالوق كلذ لد وا !قيلرصلالا اوةالالو أو هوك دهان نع عي أن ان عليش ان لاه 1 1 2

 1 سول 0 0 0 5 5 1

 ٌظ

 نق هذلوق ا 7 0 0 كلا ا نقلا 4 7

 اهو هيكرحأ اهفةعاطلاو 4 ععسلابمسفنأ ىلعكرازقاب كلذ كامن ىلا هتمعنو هبكقئاوىذلا 3 7 0
 هتنجمكلاخدان ووكلعه تمعن ماا ن مهقاشمع هلمتدفو مثنأ اذا هيءافولا ملنمضامع في هنع نب 5 3 2

 1 وا ا اا ا رول | لاق نملوة نمسا اودلاب ىلو أكل ذانلةا او هياذع مما او هياّقعن مك ذاقن او هتماركوادىف دواخل مكماعناب و 3 نوشاومهودخت
 نينمؤملا هرك ذنب ةعب رك ذ هوان لجهتلا نال<.لعهتلات اولص مد[تاصىفمملعذخأ ىذلا قاثرملا هيىع 1 1 تلكم لالا

 دل 3
 م ان رم دما لرالسع ةاروتلا ل هأ هبقث و ىدذااهفاثيمهيوكسقت اوىذلاهفاثم 5 7 0

 20 "الاايسنريشعىنئا مهتما دمعي وليا ارسا ىنب قاثيمهللاذحا دقلولاّةذاومف مهاهمو هرمهمأامذ 4 ا /

 مهدهاءاع هللءافولا ع نموهطوطظح عضاو ىلع دمت مسوءملع هللا ىلههننالوسر باك كلذ اهمذم 3 6 ع

 هه

 ردوا عساف هنوهشت ءاوىذلاهفاثسنماو*. ا مهعبيضت ىف باتكتلا له" ةبقاعءوس مهفرعمو 0 5 0

 مهلبق ب انكلا لهأ نمدوهعنيثك انلاب لح امم ملح م هدوهعث كس نع عمبيلارح ازهلسرو هثادتا 4 0

 دعب مهق اثم موق اثم هلثم لعغلا نماوبكرب نأ نعمه ا منو هنمهظعوف مه كا ذل نا : ا رطشا
5 1 

 لاحريظن نيطوعوملاو قاثمملا اهفذخأ ىثلا لاا نوكي نأ ابج او مهملع بات كسلا لازئاو 00000 3 . 2-1 0

 هنلاناهتلااوةاو هلوقاماوهفالداسفو كلذ ىانلق امتد اند ناك كلذك كلذ ناك اذا دم-ماوظعو نيذلا 4 10 5 1 34

 000 نم لو كاملا ىلص هلوسرباوناكن يذلا نينمّؤملل مويس الج هللا نمديءو هنافرودصلاتاذب مملع اس 70 3

 1 فالح هلاور عذب تار هيف هودهاعىذلا مه دهعو هلوسرف هيمهقثاو ىذلا هلل : نآ مهل نيكلاسالةغتووا نيدلاطلل ديأاف فالح هلاور ذب نايهيفهودهاعىذلامهدهعو هلوسرف هبمهقثاوىذأا هللا قاثمماوضني 0 نو
 .... ١ 113111 اانا ااا كسا سول تاع ساس

 هل مارحامهوا.ندلا لهأ ىلع مارح ةرخالاوةرخ الا لهأ ىلع مارح ايت دإ اذا وأ لاب اب رالل-ًاذام نول سي

 - سرْ:داتداطصااماولوانت مسسلغ نكسمأانماواكف قوقجلاءادابمايقلل اهنسن وكي سوبلمونورسمو لوك ام لكت اببطلا هلا لهأ ىلع



 ةيويندلار ومالا نموكلعدر وام لك لوانتد_فنعاو زك ذاوةعيقحلاراوناءةر وذملاةةب رطلاب اذ انةددّوملا:سعب:رشلا مولعب ةبلعملاةنشملطملا
 ةدئاهءدهو ةفرع مول وهوةبارالانيدلا م1( ةيلاك رهط هيفىذلا ىعي مومل هللا ىفهنلاب هللالا هشاوفرصة:الئأ هللامساة داو رخالاو

 5 د7

 مشباملجأ نم مهلعاور وقف مهنبب هت ريسو مف كمكح ىاولدعئالن أ ىلع موقةوادع مكنلمحالو
 هلوققوهنيءادهشط سّقلاب ني ماوةاوفوك هلوك ىنعمىف لب واثلا له نعةداورلاانرك ذدقو و وادعلا نم مهني و

 ةءارةلاوهيشلوقاا نمساوصلابىل اواودىذلاو كلذةءارق ىفنيغاتلافال#تدا دم ودنا امم مكنم هركتالو |

 هللاىلصهننالوسرىلءتلزت ب الاهذهنالمقدقو عضوملا اذهىف هتداعانعئغأ اعهتكىلعةلادلا ةلدالاب

 ىنث لاهنيسملا انث لافمساقلا انثدص كلذلاةنمركحذ هلتةيدوهلا تمهنيح لسوةملع
 :مرخالو طسقاارءادهشهنلنيماوتاونوك اونمآ نيذلااهيأاب ريثك نيهنلادبع نعم رح ثا نع جاع

 لاهو ل سوء.لعهنلا ىلص ىنلالثق اودارريمدوهيىفىوقتلل برق ا وهاولدعا اول دعت الن ىلع موق نا

 هواتقي نأ اوصهنا اياك مه كتم ةويغدلا لوو سا لوسر بصرك نب هنيادبع لاق مي رحنبا

 برق وهاولدعا) هلوةلب وان فلولا هه ةنب الاولاد عئالنأ ىلع موقن انش -:مرححالو هلوذ كلذف
 نمدحأ لك ىلعنونمؤملاميأ اولدعاهلوةبهؤانث لس ىنعي (نولمعتاعريسيخ نانا هتئااوةتاو ىوقنلل

 مسهنمددحأب اور والو ناك أن مهيلع مهول مت نأ د | أ امىلءمهولجاه اودعوأ ناك مكلايلو سانلا

 ىلا ىنعي ىوقتلاىلان اونمْؤم اا هيأ همدلب :رقاوهملعلدعلاوه هلوقب ىتعي هناقىوةلل برق او هلوقامأو هنع

 ئسف هوغل اي نأهنلانمرذ+ اوفودلا لهأ م هوىوعتلا لهأ نمفانا ملامعتسايهللادذع اونوكت نأ

 روجلانمىو.ةتلل برقأ هلا نمهيسضصوا.لدعلا هانئ لج فصوااوخيصاعم نمائيشاول ابو أ همأ نم
 ناك ارثاسناكن مو ىوةتلا ل هأ نم كشالناك اع.طمهتن ناك نمواع.ظم هلدعب هنن ناك الداغن اك نمنال

 نَع قلك ِن رعل ١ اولعفل ١ نءعب رد ضوه هل |وةدىبك اما و هاوعت نمادسعب ناك .صاع هلي ناك نه وابصاعهلل

 ناك-اوه مالكلا فنك, مولد كلك زا كلذ كريت ههؤانث لجلاقا5كلذ. وو مبا هتعتنكاذا لاعفالا
 نولمءتامعريبخهللاناهتااوقت او هلوقامأو مبا ريخاوبتنال.ةا5ىوةتلل برت اوادعالتةلوا. هت برقأ

 مكلف كل نينىذلا هءاضقو همكح ملسهمفاوزو اًهفهدامعىفاورو< نأ نونمؤملاا هيأ اورد او ىببعب هن و

 اهي نولمعتامع م و ريجشوذ هللا نال اوةب نوامعت اع“ ريب هللا نا هلاك ميلأ هنماوبج وتسستو هدبوقع

 كءازج هن“ زاك ىتهلك مسلع لذ ص# هل فال توأ هءىلع نمهنعك اهنامفوهب 1 صاف نوئمؤملا

 اونمآ نيذلاهتلادعو) هلوةلب وأن ىفلوقلا ُّه

 دعوت ا اصلا اول عواونمآ ئذإاهنبنادعو لوقت هوانث لح ىنغب ( مظعرحأو ةرغغم مها تاحل اصلااواعو

 اوذوأو هيهلناوسهمثاواعاوأ عو مهم ردنعنمهنوهءاحاعاورفاو هلو-روهللااوةدصنيذلا سانلا ابي هليأ

 اعاولمعفهوعاط اوه مو هللا صا اوعمسف هلوسر وهنلانعيطنلو عمنا ههلوةباماعمهدقاعىتلا دوةعلاب

 اًوِيستنأاو ةئافهرءاساب#ىبسملاو هنا سحاب ع<ذم نسمفلا

 املا

 سداس  (ريرحْتلا) - ) 0١

 مهو ىزإا فاثملاودوةعلاباوفوزيذلاع وهل ةرغعم مهل هلوقب ىعع وهنعمها ماعاوهتناو هيهللا م ىمأ
 ك7 و ف سس مسوس سس ل ل ل

 تابيطلا ول لح ًاراركستلا
 ىلا ٍتانيطلا ملل

 لدن رادلاةداعس قاعتت

 قالخخالاب قاخقا كل لحأ
 هللا ال5 ىهو تايمطلا

 تاءمكلا نع تاهزنملا

 ىذا ماعطو تايغيكلاو

 ءاسنالاو هو باتكلااونوأ

 نابلب متي ذغىأ كللح
 نابل اودع أم ةءالولا

 مهل لح جكماعط و ولا
 ةوينلا نيل عربذم ىأ

 ناك ناو د>او. هيالولاو
 لك معدق نينثا ىدثلا

 ىبنللو ممم رمشم سانأ
 ثببانرشمءلك كلذءارو

 ىبهسو ىمعال ىف ردع

 تانمؤملانم تانصهلاو

 ثارغلاق د اهح راكد أىهو

 اونوأ نيذلا نمتانصل او
 قئاقح راكبا باتكلا
 مهالا ىل_ءةلزتملابتكلا

 تح ردأ ىتلاىأ ةغلاسلا

 سن ل_ءتالذ نارغلاىف

 نيعأ ةرقنموهل ىنخأام
 ندر ودأ نذ دوعن اذا

 نيندع دو- ولا لذ ىهو

 ىلع نوكلل لذبلا اذهىف
 ىلةنيذ اسمريغ قامو

 ىم ىلإ ني ةةتلمريغنادحأ

 رغك نهوتاوك الا نم
 تاماقملا هداسإم ثاعآلاب

 نمل < ىذلا ل. عطيددّعذ

 نيذاااهيأ ا,تاغشاكلا نود

 ىلا ةلفغلا موف نم مثت اذاو<ب ربثسلاباطخدنعاةقحاناعااونما

 هب وتل اءابج رابغالا ىارظنلاباهوةةطاوابندلا ىلا هب متهجوت ىنلا هو واول بسغانكي رق نماكمدلا عوج لل مكجارعم ىهو ةالسصلا



 و

 روس قارا ويفر فاول قيودا يح نيرادلاب كك سملا نعوكيدبأ اولسسغ' ى 00 و راغغتسسالاو
 نيبعكلا ىلا يك! احرأو مسوغن

 اودعتال نأ ىلع لاذنالا

 ا اة ير مدا
 3 ٌأمكلا او اطسند :نأ

 مج مجم لدا 00

 دات مقيم

 قدما
 ايمعن رمشع بث امهمانثعبو
 مق نلوتعم ى بلدك لافو

 مهوغر زعو لسر 57

 مناي اًنعس م نرغكال

 ى 2 تانح م

 2 م كلذ دعي

 مهذقن اعيذ ليبسلا ءاوس ءأ

 انلعجو مهانعا زها

 | ئب قاثيمهقلا

 نوفر 0

 ةوادع 1 اسم وكم رحالو كتينانأ ايمامعل اوكستيرط نيط ع نم ) 82(

 دوقعلاب محئافوواهواعىتلامهلاسعأ ىلعءازسمبنمةغلاسلا مهمونذ نع مهلهوغع عممهلولوقب مظعرحأ و اهم

 لاقناف هرك ذىلاعت هرب ريغهاهتنم ف رعب الو ءغاممدو درب ءريخ نم مظعلا ورمظعرحأ اهملع ممرا ودقاعىتلا

 رينا نءافمه دعوا 2 ديك اا اراعرارنما ىدااضو# < الا هذهىفريخ أ هؤانث لج هقنانا لئاق

 3 هلوق نافلاقناف ميظعرحأ و ةرغغم مهل هلوقوهدوعوملاودوءوملا نعربخ أد ق هنا ىلب لب دوعوملا نع
 ارحأو ةرفدم تاحلاصلا اولمواو مآ .1 نيذلاهننادعو لبعل دو ءوملاوهناك ولوأ دةبمريحخ مظ ءرحأ او ةرغغم

 كلذن ا ليةدعولا نعربخلاءاضقناو مالكلااءادتب ا ىلع ةلالدك لذ لوحن د ىفو مسهل كلذ لدخدي مواه.ظع
 دق ضعب رك ذن م»انعم نم نطدامىلسءمالك-لا نمرهطامةلالدب ىنتك امم هناف ترك ذامهرهاط ناكتاو

 ارحأ مهرحاب ومهلرغغب ناتاحلاصلااول عواونمآ نيذلاقادسعو مالكلا ىعمناكلذوء#ف هر كذ لري

 لوّعلان اش نموالوقدعولانأك ذانات اك رئذاهمف» وامعين ادعولا اوبن نأب رعل !نأ اش نمنال طع

 افرمصو هانعم ىلء مالكلارهاطةلالدب ءارم ارينا ةل جه دعي رك ذوادتبمرابخالا لج نمهدعب امنوكي نا
 اولبعواونمآ نيذلا هنا لاق لق هناك ةهانعمىلااغلاظغال ناكح ناوهانغمىفلوقلل قذاوملادعولل
 تالا صلااول.عواونمآ نيذااهنادعو لبقاء الوش ةرصبلا ىو ضغب ناكو ميظعوحأو ةرغغم تام اصلا

 نيذلاهّننا دعو لوقلا اذه ١ لث اه لد ع ىلع مالكلا ىنعمناكفاودعو ىذلادعولا ملغ رح وة ةرغغممول أ رس

 كتئلوأانتاب ”ًاياوذكواورغكنيذلا او) هلوق لد وأن فلولا مظءرحأو ةر ةغموهل تاحلاصل ااول.عوا اونمآ

 ىىبلا هدوععو هقاشمم اوضةنوهتلاةءنادحواودحنذلاو اورغكن ذا اوهؤانث لج هلوشب ىنعت مخ اباضكأ

 اهريغو لس لاا هبت ءاج اع طال و هنلاةلداياونذكو لويانتاب ”اياووذكوهابا اهودقاع

 الواهف نودلخ نيذلا رائلاله اىنعن معا لهآ مهت موتغسم هذهنيذأاءالؤه لوي مخل باعص كلو

 ناموقمهذاكبلعهتلا ةمعئاورك ذااونمآ :1 نيذإا اهي لاي) هلوذ ليوان فلوقلا و ادي اهمتوحرخ

 هللادمحوتاو رقااونمآ نذل اهيأا.هؤانث لح كلذ. ىنعب ( منع مهيدي فكشف مهيدبأ ميل ااواطسب
: . 

 منأ ىبلا ةمعنلااورك ذا كيل هللادمعن ا ورك ذاهب ٠ ردنع نم هنيه ءاحأمو سو هيلعهللاىلص هلوسرةلاسرو )إ 7 0 لطم

 : مهنعءفعافم هم المل
 سومبط تلامس عين داعتؤلدوقعلاو 0 :اوىذلا هقاثنع : هلءامولاب اهمل ءهورك.- -كافوكملع اهمهللا بحي مر 4

 مولا ىديأ 07 يتلا معز د هانث لح مهصآىبلاءةمعن فصر م اهملع اولا نيذلا ع نمو ن |

 ةفصقل واتلا لهأ ىلا :هودارأامنيد و مي لاسو عحنع مر مب سطبلاب اوم ٠ نيذلا مهقاثمم انذحأ ى :ناصنانا
 ١ اع رعت مه صو عمل سو هب دلع هللا ىلصهسن باك هوان لحهتارك ذىبلا ا هباو رك دامناظ- أوسنف

 مهولأ م وب هياومهزيضذلا ىد :نمدوهلا تناك اهيا او ل_سوه.اعمللا ىلصادس# هيد هللا ذاقنتساوه ةرادعلاوسهساني رخو

 دج نبا ازدرص كلذلاق نم 7 ىرعضلاةدمأ نب ور عامهلتة نذل نيب صاعلاة يد ممولم 0 ءاضعملاو

 هلا ىلسهّنلا لوسر ب رخالاهر كى نأ نب هئلادبعو ةدانقنب رقن مماعنءقمسا نيد نع ةلبس انث لاق 4 ول
 هه

 الخ مهءاجاملف ىرعضلاةسأ نب ور عامهلتو نيذللا نيب صاعلاة ب دىلءمهترعتسلريضنلا ىتب ىلا لبوديلع 0 35 ش 0
 هرهد هيلع رطيقثدملا|ذهرهظ:ال-راورثن , الام_:مررق أ ادجئاودحت نانا اولاعذ ٌصعس مهدعل 5 8 اي

 هلبالزناف منع فرصناوريذا ل وهيل ءدثلا لص ننال وسر اف بعك نب ساد نب 8-2 ؟ ماه همم ان ريف نا 5

 ميلااوط ب نامو5 مهذا سلع ءهللاةمعناورك ذااو ا لاهل ابسوتروهدارأا هروب هرك درع ل رد رش

 | اغا « ميك لأ نبان ءىسيعانث لاق ماهو انث لاق ورا مسرح د معا 6 0 7

 مثمهلارظني ىرقهقلا ىنثع يرفن هلتقب مهتيباورمتئاف مهدنعن 0 كسلا 5 نر عسل 5
 0090 1 ا ع ساس اجل» هناا لاقل لافاساللا اهمقللالا 13 ا نم مهجر خيو مالسل
 نفذ لدم سم ند عيسخاو 2 سا واع اعد ةمىم ند مم اوههلنانااولاةنيذلارقك دعل مهتسم طارصىلا مه.دبيو هنذاب رونلاىلا تاملظلا
 لك لَ هلباو ءاشامقلح امس دامو ضرالاو رتاومسلا كإمهتنواعج ضرالا ف نمو لل سي عسل كلنا دار ناآ .ثدنلا نمثلع



 ثالمهتنوداشد نةبذغ وءاششد نارغغل قلحت نعم مثنأ ل مي ذي ميذس لفل قاب اواءانب نك ىراصالاودوهملا ثااقونر يدق

 الوريشب نمأن ءاحاماولوقت نالسرلا نم 60 ةرتف ىلع يل نيس انلوسرّكءاجدق باكا لهأايريصل امئلاوامبنيبامو ضرالاوتاوعسلا
 يوسوس وو رع سوما سيسمح دي واعوم وق

 هنااورب ذنوريشن كءاجدقفرب ذن ' كما انش اخ لايذفلا 1
 تآارقلا ( ربدقئش لك ىلع ىلا نع لمس امن ةغذحوبأ از لاه ىثا 6 ”هلاارما# سوا رالعر داع
 لض كلاو ىلعوةزج ةمسسق ل دنيحدووب منع ميدبأ ف كف مهيدأ كيلااوامس نأمهذامك. اءهتاةمعناو رك ذايهاجت .ر ع ع

 نكوكرلا» 1ر16 نيفانلا ّن م مأق مث اهمرغةي دف مرعم موتا هيلا او ونم هبادكأو مهلاطثا- لسوهيلع هللا ىبصىنلا
 ا دعلل جب لئارسا ىف هيلاا 0 مهتغيخ مهماار ظني اضرتعم ىشع ب رف هله مهد اور متنا مهدنع
 3 ةرايملا ىلارامتالا لاق قرسلا ندانه ام نونمومل لكوني لذهنبا لوا اوقن اوك: : ذعمهيدبأ ف كةزعو لد هنبالاق

 ىلاةيا 0 اند نادق ماعلا أي :اولاعف ىباص لع ىف هونمعأ لاقذىلعو رخو ركب ربأ هعموهيادعأ لةءف ميهنيعت دس 0 اقل ةمعلا داتا ريضنلا تب لسومملعدتا سمنت لوسرفا لافدإب زيا نيد نورس قاع يطيوزت نينو
 حراج الاد ارك الار ىلا اوافلادبأا ارش نورث الوهوملةةاف 0 ةراصيبلعا < ءرطان الام درقأ ل رثال هبال يح 1 فوذح مسةءادتبا هدعب لافام ل سوءيلعهنلاىلص هللا لو .رالاقىذلاوهو موَّعل اس روهو باطحخأ نب ,يحوهو هنوراظتني هباصأو ام نال ط مكعمرابخالا ملسو.يلعهللا ىلص هنا لوسر سلف ا است ىذلا كلب طعنو ك معطن ىتح سلجاةجاحانل أ ستو انينأت تأ كل
 لاح الهبة .ساق» ل لا درر فز + ريحه ءاح تح مهيدي ا اهنع ليك سماقد ل. .اعاهوح .رطبلةمرظع مهلجر
 0 ميلا 5 مهديألا | اوطاس نأ مود مهذا كيلعقاةمعناورك ةااونمآ نذل ايز عو ل_بمتال زتاف غ

 ا نور ع علال ا ىلص دن هرك ذزع هللارم اف نو هولا لكوت .افهللاىلعو هللااوقتاو ع م-مديأ
 ددوىلاسهؤأت:امنال ط رباسستل نب هللأ لمع ن نع جرحت نعام ىث لاه نيسحلا ا ل مالا ءكا هباودارأ
 لزرع هاو رك ارم لسسسو علا هلا ميهيديأمسلااو طس نأ مو ةمهذاكيلعهتلاةمدعناو ركحذااوزما 1 نيذلااهيأا
 5 ليقتسملا ىلا ىضاملا نع حب رفنمهدن- نم اعف هله مهيباورمتناف همر رغم م اعتسافاطئاع سو < 1 ءهّتنا قلص ىنلا مسهلع
 انث لاف مساقلا انثاص هلا اوما ىجالجرزاسر هيا اعدم مدع جينيا امني اضرتسعم
 ورع رنا مسوهيلعدللا لمت الرسوب لاش ع نعي رحئبانع جام ىنث لام نسل
 راصنالاوزيرحاهملان مابك ارزيثالث ىف هثعفةمعلا هلل ءاع .ةنااد وهو راحنلا ىبدحأ ىراصنالا
 0 و ئدم لود نال قلعاهمط ار نيد نم طقس ءامج-لا ىف موك ريطلاوالا مهعرب ملذ مهل ةلاضبلط فاؤناكر ف 2 الا هادصأو هنيبم» ريثكن ع» نوعنصا رذ_:لا لتقف اولتةفاف صاع ىنبهابمن ٠ ىهوتنوعمرتب ىلءرغعج نب كلام نب ليغطلا نص اعاوةلفاو-رفن

 هايحاص عجر وتوم قا رب ناك نيلاعلا برو ةنيارمكلأ أ نيالاك ممدينيع خف فءاعسلا ىلأءبثو مقو ةياالا رخآ ىلا باكلا ةيرضلاهتطلاخا-1ف نيتب رضاغل:تافالجر ىفا ىتحدتس د لو منج رلاوانب اصأ لئقرغنل ادخأ لاف مدلا

 6 تاكسي ُّط عتساوواولا

 فطعل ص هياورك ذ

 مهمتك عيسملاو مقدم
 امو 1 اعج 1 لوالا امهال:ةفصاع ىبىلامهلابستنافةعداو .ءاههموق نيبو مل سوهيلعقلا ىله ىنلا نيبو ملس ىن نمنياجرايقلو

 00 1 ا لابع وذططو ىلع ونام در<#د ركن ولأ ول اهعموح رذلتب دلان روما لع وهيلغهللا ىلصىنل اىلاامهموق هود مدق و

 1 و ذيط هزامدعاو 20 د دووملا تعماقلاق امهلقع ىف ممن اعت ا ريضئااد وموفق ؤرمثالا نب بعك لماوا تح م دوعن نح لا

 ىلا ماهغتسالا ا ط ىذلاب 1 وهيلع هللا ىل ص لد ربح وأن 5 ماعطلاةعذدد . اوأّءاو هبادأ ١ قمل ودماء هللا ىل ههللا لوس رل تقل

 ّط 00 م رامختالا ىنعكال اسف ىلادصأ نمكسيلعج را رمت اللاقفايلءاعدمج رن :ردغلا نهدو ميهءلعتععجا

 3 ا 0 ءاشن مهعبت 7 م مهر 1 .اع تأ ىتهسمأ ىذلاب مهرمأبف ىلءىلءنورع اولعف لاقدوكر رداق ةئي لما ىلا هحو لقف

 لاخلا رك نيب ل_بغلل || نعت ارصا اثر لاقرب رعلادبع انث .لاةثرشلأ ١ م دع مهمتنا ىلع عا ا :لازمالو اود كالذف
 َر رذنالو . ريصملا] املاو ميد أمكيلااو طيس :؛ نأموق هذا ملعهللاةمعناو رك ذااوذم1 !نيذلاا م أ 1ر1 قنوع هع
 5 هملعوللا ىلصهنللال و 7 و ردغينأ اودا ر اني - هباعصأ اوف ةرمشالا نب تين فنا رن لاق منع مهيدي فكف

 هيلع لصاقلال |وس ربادجأ 1نمنيذمؤ ا الاهزهقهنيااه نا ذىتلاةمعنلالب نورخ لاق ودي لسو

 رسول حشا لعادل »وعد ماعط ىف لسو هيل جدّا ىلص !١لتقيتمهتناكدووملانااهملع هلركسثنلاب لسو
 ندم ومد كلذلاه سرت هيلامهباجانعدياصأو وى تناق ها اومهاملسو <. ءاعهنيأ ىلهمرذ

 ضراعلاع وف دعم اععا

 ريسفتلاو٠ رب دق ط ربذبو
 بطاخ 1 هناحس هيا

 هدتمعت رك الا

 رك ذاع 1و بولو مم لعفو اولعفام لثمنمةمالا:ذهلا رب ذحت كلذ بيسي مسنعل مهارا مهضقن ول ار ىنفاثيمر 1 ذهفدرأ هقاثم و

 مهاريع* لزب مكلذنالعيل مهحياضفرلا رك ذيمفدرأى لات هللا مفدالول لسوهيلعهللاىف بص ىنلاب رشا عاقب اودازأ مس مناودوويلاردغ



 مبلل مراكش قب اوعشم ىنعك 508 ون لاقو جب روج ومهدهأل اوك موةلا لاو وح نع تغت هنأل لع أف ىعف ليعفش ر ءلاتنعثلاو

 اهتعبقنلاب الاروظنال امنالزئاضغلاب ئانملاو رغضصأءام اهتم رخل ةيادلا ةرسراط ملا بو ) 3 .لبجلاف ق قر طلا تعدل لصأو

 ناوهو سقت تاك لاعبو

 عفر الثلهيرحس تقل

 لعش اعاوهحامت توص

 نرعلانم ءالخلا كلذ

 لاق فذ مهقرط الثل
 ىدسلاو ىكلاودهاجت

 نم راثخخا قاع هللانا

 ىنب طابسأن < ءاطبسم لك

 نوكي: الجز ليئارسا
 مهنا غم مفكاحو مهلابيقن
 نب رابحلاةني دم ىلا اودع

 مسهلاوحأ نع اوبقنيل
 ةميظع امارحأ .اوأرف

 اوندحو اوعحرو اوباهف
 ىبوممها مدوووبسهموق

 مهون دعنا مالسلا هيلع
 نيلح رالا ىاثرملا اوثكذف

 ىناوكعم ىلا ىبسعمو مهنه

 ربدقتلاو هم _:.غمو َر رصأُ
 طءارلاى زن مهل هنبالاهو

 ءامعنلل باطلا

 ليئارسا ىن لكداوأ
 معلا معم ىلا لصاخلاو

 0 معساف ةردقلاو
 عآو مكلاعفأ ىرأو
 لاصب اىبعردق ا و كرئامذ
 ةمدقم هذهخ ملا ءازجلا

 سنغرتلا ف أد> ةزمدعم

 اهرعب ؛ رك ذ مث د م به ربلاو

 بك اهمدةمتبطرشةإج
 ءازجلاو رومأ ةسجن نم
 هر'شأوشو نرغك ال هلوقوه

 هلوقو باّمعلا ةلازاىلا
 ىلاةر اشاوهو ملح دالو

 ْى ى ماللاو باوثلا لاصنا

 قو مقال ةنطوم متقن عل

 هدرب هنالبب دانلازب زعتلا ةنمود رلاةغللا قرزعلاواضد أ طرسلاباو-دسمدس هنكلو هل باوح نرقكال

 هوززعتو هلوفناكلربةوتلاوهرب زعتلا اك ولوهنعمث ادعادز ناسنالارضن ثالمهوترضن مهومر رع ىغمنو رثك الالاقاذهلو مبقلا نغ

 ناىل ىهزيغ مسجلا ىدب الا طسباومهنذلا ناك ول هنالوهحا ائدنالا طسد : تاك مهريغن مو مي لب أملا !

 اورك ذااونمآن يذلا اي ابهل اوق ساعت نع هسآنعلأ ىث لاقىمع ىنث لاقىأ ىث لاقدعس

 دولت اكل باسو لوس رعت سد وهلا نماموق نا كلذو نعم يدب أف < هوق ىلا كل عملا مع
 | كلذ. هؤانث لح هللا ىعنو 0 1لافو# هوناف هبا دك أ سار حاعطل !تارملف مهنا شي هيلا هللا رافم اعطل اق اذا
 مول نيكرمشنما نموه ود _ءووو دع هن مهأم ىلع سو هيلع هللا ىلصهبدن عالط اب نينمو ايلا ل !ىااةمعتلا

 هلأ ىلس صدت هغب رعنواجذ اوده٠ق م مالصب مهنعاولغتش اب ءاذأ يم عاش الاووشانام هرارتغا نم لكت نام

 لافذاعمزت رشد 00 7 كلذلاه ندر 5 فوحلاا ةالصءابا ولعت هرالص قوودع. نمراذ+لا سو رلع

 نأ موذمهذا مكاعملاةمعئاورك ذاا اونمآن يذل ااهيأ اب هلوق ةداتق نعلم ا لاقعيرزئدي زي ص
 3 ةرغلا ىف لك نطد وهو مو ميلعمللا لاقل لوسر ىلع تارا لانا رك دن , الام ميدي مك ءلااوطسن

 ىن ىف هل“ ةاندثنا الحر ناانلر 575 3كلذ ىلع هعلطاف هباوكتغي نأ براحتو. وةبلعت ون ازاقتعباسلا

 كن نملاغفوإسف :لاد هإ-أ لاق هذ لاق هللا ىنايهذح ”1لاقفع وضوهةقم سو مولا لام هليا

 ىذه 1 اوفسسنلا ماشق لوغلا هلا وظاغأ و مل وهنلعمتلا ىلصهننال اوسربادك اهددهف كنم ىنعنعونلالافى 07

 لاق ىحش نسالا اناص كلذد_دعف وذا ةالصةملع ثا ازئاق لمحرلاب هنادعأ 1 م وهيلعمتلا ىلصدتلا

 سو ءملع هللا ىلص ين !!تارباح نع ةلس ىلأ نما نعم -1 3ىرهزلا نعرمعمانرعخأ لاق قاز رلادمعانربخأ

 ىلا ىلا رغاهانف 3 ةرصشت هح الس اسوم .اعدنبا ىلص ىبنلا قاعف هتك نول: سن هاضعلا ىف سانلا ىرغ رع مول 7
 ىذلا او ىنمكلعنع ن ملا ةف لس وه ءاعدنلا ىلص ىنلا ىلءلبقأ مث هل سفهذ خخ | وم بون ءاعدنلا ىلصهللال |وغر فس

 ىارعالاربض مهري اق بامصأ لو. بلعتا ىلس ل اعدف فيسلا دارعالاماشف هللا لوب لسو هم ءلعدنا ىلص
 نا اودارأب رعلا نماموق نا 1 ذواذ_هودتر ك5 ذيةدامة تاكو رهعم لاق <يقاعن م هينح ىلا م ااح وهو

 نأ موةههذا مط هناةخضنا و 1 ذال وان و ىنارعالا اذهاولس راق .وهيلعهللا ىل_ددتال وس ربا رك

 قرك :ذىلاةمعناايهنلا ىنعلاتنملوق كلذ لد. وان: فةععلاب لاوقالا وأو ةدب الامد أملااو سب
 ام لسوء يلعهتيا لص ادمت مهم 0 جاما قل ةوعرو هيي نزلا نكن ا

 ناك ىلا دلا ىف لسوء ل عدللا ىلسدننا ىنوهمل اراصو ول عمم لع وذ هلك 00 ريضنلا د دوريتناك

 دوجلاىريكلذ درك ديقعءهننانال كلذ ل. وان ىفةمصلا, ىلوأ كللذانلفاعا وةسأنب در ىلتق نع اهلمخغ

 مظعنع عفصلاومهنعوفعلاب يس ماياتسلا لي ير عاعتابتا أراهم راهتنابحنواهلاعف حقو اهعئاتصت
 اوطس نآ موق ةمهذا هلوق ترةءعقصلا اومهنع :شعلاب صو 3 مسو هيلعهنا ىلدهنا كلذ, امولعمن -مجاهحح

 قم وغ صوف ةنايحللابفصولا ناكلورك ذكلذ.مهلر < /لنعالمسبع مفصلاووفعلاب مالا نوك,ن اير

 كاذفتالب وأتلا نمةصعلاب هلاذيضقامةك نعئنب ام اذ قفرك ذةتنام رح /نمفموىفالعضوملا اذه
 هللااؤرذتعاو هؤانث ل->ىتعت (نون ميلا لكوتملف هللاىلعو) هلوقلد وأن قلوقلا 0 هغااخأ هنود
 ناوبلا تارا شدو ةثاوىذألا قاثمملاوضعنت نا وك امو ؟صأ اامفاوغلاك لا نوئمؤملاايأ
 قثيوهئاضقل لستسومهر ومأة مزق لملفهنلاىلاولوقي نونمؤملا لكوت قدا لعوب !لئسقالىذلا

 ماك ومهند دلك نم 01 وا ادلال ]وسر هلاسز وهلة ينادجوب ثورةملا هبوعو هنرمصتب

 نرنمؤملا هنأ متع عفادو كاظغحاك هوس ءدارأن م مهلظغ-ومهاعرو مه“”ااك كل ذاواعفاذا مهناوممناسعا
 نافمريغ نو هد ةلوسربو هيناعالا لهأ ند .منك ذاك نما جيلا ميدي اعسبمهباومه يذلا وهلا

 دتسقلو) هلوقلب وات ىفلوقلا 0 ّ اهضقيل يل 00 روكدار أ ءوس عفد قطب الدريغ
 هشة وان لاح هللا نمامالعات ازد  الامزدو (ايدهن يشع ىث امهتمامثعن ولد ارشا ىبى اًسهتلاذحخأ

 ' لع



 نامل ست لدعب بيجو لاسالا ىلع مدقمنامالانا عمتك لا ءاثب اوثالسلاة مانا رغ لسرلابتاغالاز ارخأ لإ انهو اراركت ورث

 نصل تن نكد ىلع رد هاوناك 80( مم : ؟الاهاك زلاءاس او ةالتفلاةماقا, ةطون ص ةادخلا َنآر نيقرتعماوناك دوبملاايبيترااولا

 2225252222 225222226 22222252222252 22 22 22 2 ا م ا ا ا م ا

 | نة ققنأ ننرخلإ انثص ىذالكهورملا نم مهملا مهيديأ طسداومهنيذلا قالخأ هينينموأاو لسوهيلع هللا ىلص

 دوهملا لاف ليث ارسسا ىتب فاش هللا ًادّعلو هلوةىفنسحلا نع كرامم انث لاقرب زعلادبع انث لام دمت
 مهل اوآتاغصو ممئاهقص ندهن 5350 ؛ وم مس ىذلا دهعااٌضةنو ردغلان :هنأ ومىذأا ناو باتكتلا لهأ نم

 هلع ناك امىل_ءواباهعالطأب دوم أ ىلع لسوهم .اعهنلا ىلههسئلا اق -اواعدق مهفالا قالخأ و مهنالخأ او

 ىلع مهرارصاو ىلا ف مهيدامتىفدومللا خب وتو مهمولع نونكمووهرومأ تن ير علا نودمهدنع

 ارمه الام نا الإ_بوهيلع ا مهلع عمر :كلا

 نمئالذناف مكب هودارأو ه هولوأح ى 0 -ل هنا اومهامعدوجلاءالؤه وهن ماعدا | طسب

 نعدرتف د ذزءرمخلا ًادتنامت ممهقاسو قد رطو مهاوأ جي اهنم ىلعا و لوكا :نانودعدال مهفالسأو مهاثاوأ قالخأ

 ىلاهمعتعم م-حئادأب هيلع مهقُت اوىذلامهقاث .ممهضقنو مهجر ىلسع م خءاوبو مهتانانجو مهماردغ ضعب

 دونم مكدلا» لد 0 لاوناه كش مهقوط ىااهنامار واهم 0

 مدآ اك لاف ىثملا ب ةمعهاووه ماا هت ثعاطو هدوهعب 0 ع لدا رم اى

 لشارس !ندبىاثمم هللاذخ ادّقلو هلوقىفةءلاعلا نأ نع حث رلا نءىرارلا ارةعحوبأ 6 لاق ىقالعسعلا

 ى امهتمانلعب :5كلد ان علام هنر مشع ىبن د | مهتمانمعب وم ريغأ ودعت الوهلا وصاخ نأ مهةءئاو هدلياذحأ لاف

 مالك ىف بي غنلاوءذعم هاما عفو هييدص  امفدوهغلا نمهبلعءو هد ؛'وامع هلي ءافولاب مهمل ءاولغك الةكر م

 لد , رآاذافابقن تقني وهف نال ئبب ىلع 20010 : رعلاىوف هناريغ مولا ىلع هد رعلابرعلا

 بك انملاماتفا ارعف رعت مهلع فرع: نعل |نموةياعن بعت : وهف تقندق ل فامسعنر اصفام.ةن نكم مهنا

 ندمالأو ه لو 5 هدد نم هلا هأ ن قمن ناكز لكتشمس هردداأو ءاو رعلا عم نونوكي ناوعالك مناف

 ركل قيمر قعدهاشلاو )1 همهطعب لاّعف هلي وان فوماو هل عاوق مالا وأتلا لهأ اماف موعلا ىلءنماضلا ظ

 لا ناناؤب قاثيسا ذل ادقلو وق ةدانق نع لعس ادن لاقدن ْز َ انت لاهرمش انعص كلذ لاق نم

 0 2 نيمالاسسق:لانورخ 1لاقو هموقينده أد لبر ظلم لكن مابشنر مشع ىثام مانع قا

 مَع ءانمالاءامق :لالاف عيب رلا نعهسأن ءرفع أ نبا ادت لاق نيسان ' راعي نغ تنده 9

 هندن ىموم ص هللا ثاك امغاو 0 ءرةغح ىأ نبا 1 لاق قدما 5 لاف ى

 ىءموااوسسق» 4 ماش اب ةربامكلا ضرأألا ل.ةارم ءاىنهموقن مريشع ىنثالاءابقنا لعب وهيلع 07

 دعب ليثا رد قلك اسماهلعك ناوهموقوىس وهو رابدو مهض وأ تر وب تاووهك الهدا رأاذا مهرابخأ

 اكءامقمأ | نماهعلاو عثعبب هللا رض نمذلا ى«ومثعبفرمصم ضرأ نمموبرخأو «موقو نوعر عا

 لست اراب فارسة تدل 2 طايسا امك لادا نا درع امي لاق نورهنبىدوم 0

 نما نمد ا ىمومث عن مهتما رفاوناك اذا ى>او زاسف سدقملات د ضرأ ىهوءاح را ىلاريسلاب

 شاف باع هللاقب نب رابخلان ءللجر موهقلف ةربابك ارمع هوتاب ن آن ودد رباو راسف لي اريسا تن طابا عبج

 نندلا موقلاءالو هىلاىرظ !لاقفهت ةرصا ىلا مقلط اف امة هس أر ىلعو هبرتحف مولعفرششع ىل ا

 َّى - مهنع لد لد نأ سم اتلاف ىلبر مهنصط الأ لا ةفا هيد نيب مهر طفارولت اهب نأ نودي ء رم مانوغرب

 رح ليثا . | ىنبمتريخأ نا مكناموقاب ضعبل مهضعبلاق موقلاحرخاسلن كلذ لغغفاو أ رام مهموقاو ريخي

 مهتعب افا ههجأ رناب ربامف نانوكف هنباىبناوريخاو هوك !نكسل مالسلا هبلعهنلا ىننءاودنزا مولا
 انيعمانأ اوهاحأ اريخ لحرلا لعف.دهعلا اوك مهتم ةرسشع لطب افاوعجر هو ةكمل كل ذب ف اشمملا ضعب ىلع

 | هتباذاحت ؟دقلو هليالوق وعي نيكل ذذري_كلاامهو ربنا نورهو ىس ,وماوناو م .نمنالحر كو اع نمكأ ار

 أ ىيع انت لاه مبداعوبأ انت لاقور عندش نص ايشنرمشع ىث امهتمانثعي و ل ارعس !ىبواثمم

 ده

 دعب دبال هنا رك دن لسرلا

 ناعالا نمةأك زلاوةالصلا

 نكي ملالاو لسرلا عمت

 تاق رثأ' لامعالا كتل
 0 دَعَتلا نوك نأ ل<

 ةاعالاولا وأ مخل دقو

 ةيادتعم :ةامئاتاعالا

 4 اردت لمعلا + هنن يقفلاذ

 0 ىدتها ماه اصىلع 8

 عض ىذلا بلدا نموه

 لعل اوأسايلالا ن .اهملع

 يىفن رم اوناك دوهلا

 ناكف ةاكن لاو ةالصلا

 كوبتيف ةيئاغلاامرخ
 متين او هاوت دعب متضرفأو
 ناب ببحأو هاحصحإلا

 تاقدصلاهيديرأ صاو دإلا

 ولو ءارغلا لاق ةيودملا

 اضارفا هللا متضرقأو لاق

 ماعم 00 مقا هنااا

 اناين اهتدناولثم نديصملا

 رغكن غ لاقملرخ 1 انس

 ل ضدعف مدنم 0

 رغك نمتاف لدسلا ءا

 2 رمهاضإ 0 1

 5 يا 4ع مد

 ياا اي

 هر قأعملا دك ولا ظرشلا

 اذهلذ عنشأ ميلا دنعولا

 اه ركدعدإا/ ص

 تيرلكشي مهقاثيم مهن
 لافوانث+ر نم مهانح .رخا ءاط عيل ق عهاتعلو 2 وك“ ملا طو درغتشأ | هإ+- نالسلاب وا 6-0 ز هياء هتلا ىلصدمحةفص مهنا مكن وامهلتو زل -رلا

 ,ىنعمفةبس فارق نمت.سافم مولق اناعسو مهاعتيب زل اانبرض سابعننا لاقؤريزانشوةدرق او راضوتس و هانضم لتاقمو نسال



 انيلهمفنأف صلال رنا نالغتيالسلاو سيلا نمميفا مش .وشغم»ىدرىأى سف مهردمهل اوغ نموا و ملعك مل ااهئاالاض م |ةدساّولا

 تانسولكلا نوفر الدعوأ اةسافانالف تاعج لاعب م ةيساةتراصاماراهعرب هنأ (87) انههل عما ىنعم ةلزتعملاتلاق دسار

 (| هال مس ولف : وسل

 ءارتفالا نمدسشأ ةوسقال

 هسمالكر ية هللا ىلع
 ايدصن اركرت اظحاوسنو
 امتايفاواطسسقوأ ارفاو

 دبر ةاروتلا نء هباوركذ

 ةاروتلا مهكحصرت نا
 امبلمعلان ع مهضارعاو

 كاىموممهلسرأ لجر ليث ارسا ىتب نم طمس لك نما. ةنرمشع ىنثا هلل' لوق ىف دهاجت نع مدن ىلأ نبا نع
 مهد سغنأ ة..نالام 1 لو وافل م وغلب ممم نانثاعهدحأ كف لعند مهودوفنب رابجلا

 نعوطم مدن ىلا اذ ءامعلا سر 2 عسب رآ وأ سفن ا زئاذاةنام .رلا ارطش قلخد وثمشد ىف

 اوءاطأ اونيزه أودعفو هداه وةربابلا لاعب طايسالا نأ ضد ام .ةولنبنالكو نوف نب م

 لاق هناالاد وكب دهان ءميمن بأ نبا ن ءليش انث لاهةغيذحوبا انث لاقىئثملا مسار نع مر الا

 ى»«وم أ لاف قعسان نان ءتلس انثلاق دمج نيا 0 رج امهتوغقلد اضيأ لاقو لاحر ليئارمسا ىبنم

 نماهيذ نمدهاموا هلا جرحا المو اراد كسلا يتكدق ىالاقوتسدقم ل ضرالاىلا لل.ثارسا ىس ريسا نأ

 ىل_ءمهمءافولاب هموق ىلع نوكءام.ةن طبس لكن مابين مشع ىنث اك موق نمو مهلعكر صان ىافودغلا

 ل.سلاءاوس لضدقف هلوقىلاةاك رلامثيت د اوةالصلامثأ نأل مسعم ىف كس !لوقي هللا نا 00 هياو صام 1

 هقاثمو هدهعب ءاق 0 0 ا هوه را اا معن ارمسع نا ماغم ىع اما ا و هاروتل اودرشخل #1 مات

 امثعب ١ ولست ارم اى قاثيم هتان دعل اولل-و زعهللا لوك وع الل -ر مه افوأ وا ووش ريح ميهغم طمس لك نمدحخ ا و مهظغح نءابنم مولعتل ارو

 7 اورمدم نيد لا ارباذاىج مدح هللا حار خس رقما ض رالا ىلا ىبب وموسم راسفامعنرمشع ىث اهتم دوعسسمنءا نع ىورأ

 لزناف ىزرلاب مسهل اعدو مامغلاب مهيلعلاظفز ا مهاذان يهب ر ىسوماعدلطالو راهم سد دالب ىهو

 تبهو ىلا ناعنك ضرأ !كانوسدب الاس رلبرالاقذ ىسوم هللا مو ىومل_سلاو نملا+ 6

 هللا ثعب يذلا طهرلا ءاعم ًاءذهو يهنف نيذلا مهلكس و رلاىسوم ل راف ال -_ٍر اين ل نم لشأر مس

 ليبورطب_تنم ليئارسائبلاهوسوصلةاروتلا لهأرك_ ذباف ماسلا ضر ىلا ل#ئارسسا ىنبنم
 نيماش طمس نمو اقول نب بلاك ادوهي طرس نمو ىلر حيي طافا ست وغم طمس نمو نو كرنب لوماس

 نمو نونذ نب طاذ يما. نبا طءسس نمو نون ن ,عشول مين ارفا طبسوهو ف سول طمس نمو ف سول نب ليث اخت
 لثال_جناد طيس نمو اسوس نىدح ف سول نءاشنم طيس نمو ىبوس ني ىد> نولامو طبسس

 لبالو>راد طيس نمو ىسةونب رح ىلأاثغش 5 روباسرشا طمس نمو ل جنا

 َن نون ني عسر دول نول نم سول ى يسلمو دص درالاهلن او سا ستلا ىع ومو سهثعي نيذإاءاسمسأ هذ وف دكتمنءا

 ءأي , وقأ هتونكسي ىذلا بعشلا امو ضرالا فاماوراغأ اولبجلااوةراف سم البةاوعغترا مسهل لافو مهلسراف
 انيلا اولج والم ارم تاذمأ ىهةسعشأ نون :كبسا ىلا مهسضر ًالورظن او ريثك مأ مهليلق ا ءافعضمأ مه
 ىث لاقمأ ئىث لاقدعسز دج : ٠مدع بنعلاةركمهل ىعءاملو أ ىف كلذناكو ضرالا كلت ةرمث نم
 ىسوم مهثعي ليث ارسا ىنب نم مهفابنرشع ىنثامهتمانثعب وهلوق سابع نبا نعهببأنعبأ ىنث لاقىمع

 علا ضعبءرملا سني دق
 سابع نبا لافوةدصعملاب
 هياورهأ امناسصت اوكرت

 ناعالاوه و مسهماتك ىف

 5 مس و هماعدللا ىلص دمعتك

 ردغلاودوهعلاث ك: نا نيد
 نع اغلخ مسمتداع لزم

 علطت لازي ال اولادذ فلس

 ةناضن ىأ 5 اف ىلع

 ةغصوأ ةثداحلاو ةيفاعلاك

 ىلع ثنوم:فوذت
 سفن ىلعوأ ةنا خت اذ لعق

 ءاتلاوأ ةئنئاخ هقرسفوأ

 م00 دتاولاظف ل زرق مهتهك اة نمتسع واخ ةند دملاىلااورظنفاوةلطناهةنيدملاىلا هلاورظنل || ةوارل جر لثم ةغلابملل
 نودعامانهعاناالتاقف كمر وتنأ بهذاف لاتقل عبطت :سنالاولاغفاوذتف كلذ دنغف مهتهك اهءذه مهسادو || مهو مهنم الءلقالارعشلا

 قت امسهتمانثعب وهلوقىفلوقب دانيل ضغلااذاعمانأ تعم«لاف ىَز ورملا ب رغلا نب نيسحلا ن ء تثرص هقاادشلا موا اونمانمذلا

 اوناك الفل _-وميلع هللا ىبص سوم مهن عمت سدقملا ضرالاىلااو رسل 7 لل. أرسس اس هللأ سحأ امم: رمسع || نب نيذلامهوأ هلاثمأ أومالس نا

 اورظنف اوعلطنافوبملا اورظنملا ةنرستءىتئااوثعب واونبجواولاف اهولحشدا ىسوموهل لاقةنيدما نمابي رق أ ري رتل ا
 00 وك نعنع مهلا وموذ ةوثاو ردقاولاةةلحرلاو ةربمهتوك امنمتنا اولا مهدرهعل 0-0 لق

 متنمآو اك زلامتبت 7 :[وةالصلا مث نيل معمى نا هنا لاقو) هلو:لب وأن فلولا نإ التاقف كد روتنأ 5 عغصاو تان

 لوب عمقا لارسال 5 ذىلاعت هيا لوشن (اندحاضرفهللاممضرق أو مهوغ رزعو ىبسرب ع يستر ل
 هنذح أ ىذلا قاثسو ىدهعن مث.فو ووهوجلت اهناوهلاةب ٠ م: ص ىذلاىودعو مودعىلعكر صان ىلا يل 0

 | مهلدتلالاقو مالك- اا دعمت كلذومنمفذحاد ممالكلا نمرهطام ىنغتسا فوذح مالكلا قر كبل راغكلا دهاج ينلااهيااب
 ىبا مهليلقلان ا ىلعءانن ليقو متمفلسا مع وهدحخاؤت الو مهموم نع فعاهدارملا ليقو موملع طلغاو نيعفانملاو

 هاذعم سابعنب الاق نينسحلا بحي هيبانا مسمنالو اوفادهو ندهعل !ىلعنيةأباوم ادام .رباغصلاب مهدخاؤت الدارملا نا مهنم دهعلا ىلعنوقاملا
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 اذه فو هتئادهعاوضقنان نيذلانول للا يه نينسحلا الو مدارلا# ملسم الو ىلع ومثل كبح اد قفا سكتت ذك اذاو نست تناف توغعاذأ هنرق قع ال
 0) مهنالىرادالا نمو لقب موىراصنانااولاة نيذلا نمولا مت مع ىلاعت هللاودعب ره زيلغتلا
 111111111111111 1 901 111 21 ا را راق 150117 لا د01 ا ج0 22 2 اج ل ب جم دا وع يع حل هس ع مس ا ل ا د عم لح رع 2 ص صصططل © د عع رسل دبل دل: تدمج هجم هجم محم ع سس ععحم عسل

 ا يا مدة مناك ذالثا أمسي !ىنبئاثسهتلاذخ ا دّءاوهلو هبءاذغت 3-3 امهلرك ذ خل 1 ا

 ادشامم مهريغىلا مم ءافو را الكلا نكي مذا ةءرمألا نمو ااكللا قاس فام تاامولعم ناك مممادعأب
 نماهو لع تاهاك زلا مث آو ةالسملا لب 0 رشعم مند نئلاعسقلاةفرمسقلااهزانن لجانب ر

 سات ع ولا ناك ىبيدعئارسش ن« ىلسر هنو نأ اعمتقد صول وة ىلس رن متنمآوا.ئاطعاب عكست ىهأ
 رغعح ىأ ث هللا دبع ذب لاه ني سان را_عنع تنادح رع ىث الا ءايقنلل هللا ن ”تاطادجيوج

 نيرا ىلا عب مهيلااوريسرشع ىنثالاءابقنا لاق لسو لع هللا ىلص مومن سن نبع: رلان عدسأ نع

 مهوعرزعو ىل_- رب متنماوةاك نلامثنت اوهالصلا مقام يكعمهللانااو ةاختالو يهم امو مهثي دح 00

 بج هللا ءاذ5 نمنارب ريسغر اوصلانمديعبب كلذ ف عد را ىذلا سيلوانس>اذ درق هللا مدر دأو

 نم تاكو كلذك كلذ ناك ذافهرونذ ىفاعو هتيصعم بنتو هسهأ عسب ”!نمىلوو هعاطأ٠ نءهرمدأن هناهسةل

 كاذ.,تائيسااريغكت ناامولغمناكه.لاموقلاندنامرئاسو لسرلاب ناعالاوةاكزلاءاّب اوةالصلا ماقاهتعاط
 اعدجم ىشالاب دن توك ناب كلذ ناك-ذمهريغ لت ارمساىب رئاش نودءابقنلا هه صم نل هيتانولا لاخداو

 1 تخلت ماع نود نسامح سمو ووس ليو 631 نتوأ وقح سلع مهض-ام ىلع عااضحو

 00 كلذ لاق نم 8 مهرس تا دلا وأن مهسضعب لاعف مهوعر زر عو هلوقلب وانا ل وأتلا

 لاهو َر زعوهتلا لوقف دهان ع عين أ نبانعىسع و لاقمصاعوبأ انك 6 و رن دج

 مم رك ه]ئمدهات نعجن ىأثبان عليش انث لاقةغي ذحوبأ انث لام تل سد مهوعرمصأ

 مهوك ”رصاولاف مهو رْرعو تيما ءطابسسأ انك لاك لضغم نب دجأ اذث لاقنيسملا نيد
 لاق ب هونءانرمخأ لاق سنول مرح كلذلاتنمرك ذ هرمصةلاوةعاطلاو هنورخ 1لاقو فلاب

 له ف اتاوةرصنلاو ةعاطلاريةوتلاو رب زعتلا لاق مهومتر زعو ها اوةفلوةيدب زن نجرلادبع تعوم

 نعكلذب تئدص مهياعمتنب أ كلذ وان لوي تاك هنا ىرصر خلا سنون نعرك ذذهل» , دايو تهون رعلا
 مهر عمظءو مهوكرقوو مهومينع ًاومهوعرممن كلذ ىتغملوقب ةديبعول أ ناكو هذعىنثملا نب رامغمة دنع فلآ

 كلذفدشنأ ومش وعدنأو

 ىدنلا قر زغن ثمل نمو "# ع ركمهلدجام نمكو

 هذهرىلوأو«رزعلا كا ذفهتيهنوأ هللا قتاتاقف لظ هنب ًاراذاهنددر هنر زعدرلارز_علا لوقبءاز ارغا!ناكو
 اناهتغلاد ر وسف لاف هؤانث لحدتلا نا كلذو مه وع رمصن كا ذىبعم لاق نمل او5باو ىلا , كلذ فىدنع لاوقالا

 كلذناكاذاو مظعتلاو هريكوتلاف هورقونوهورزعتو هلوسر وهللاباو: مول ارذبوا ارمشموادهاش كانلسرأأ

 نأدسسفاذاو«بعان.كح نعاهانكحىت جاألاوقالانمأنر ا هاماكلذوف ل اوقلاناككلذك

 ناسالاباماوهريغو ف .سلاب هنعاممبذلاةدنلاباماقثاسالاودءلا توك دق رسل نكون ١ و
 هنعانمكحاسالوقهبفلاق لئاق لك ىن ىعمئىوع رصغااناك ذارم ا ص درعلاز ءرذلاو ءاذشلا نس

 اًمسداَض رقكودعومودسهداهج ف كلذوهتلا لبس متقن اول وك وعن هناهان سحاض رد هلل ملت طرد او هل 0 و

 3 دناموهلناد ودي تيقا اورعتن 0 وتالذف رمق مققن ااا عمان وخل متيصاف هلسس ف ل معن :اامم مقعت دبل وه

 دقوانس>اضارقا لقب ملوانس>حاضرقهللاماضرقأ او لاق فيكو لئاقانل لاف ناف هريشلا هيلع يس :-ودبلا

 هانعم نماردصم مب رخأ ا:سحاضرق هلو نك-لواباوص ناك كلذ ل..ةول لبق ضارقالا تضر ارد دمنا تأع
 هلبا هنبامكضر 2 ااّكلا غم ناكفذحأ ىطع أ ىبعم فاك ضر 5 ىعم ضرفأ هلوةىفناكلذوهافغلن ا

 ىلا ما لافاكو مهنذف ذ ىنعمكتننأ !فتاك ذاان امض رالانم وكب ل :آهللاو كلذريظ:وانسحاضرق

 | نمال انعم نماردهملالذالا ب رفنتالذأ ىنعمتضر فتاك ذالالذأىأ د ةمغصتادةثضر و 00

 ءاعذا مسالا اذ م مهسفنأاو ساما

 اولاقنيذلا مهودللا ةرمعال

 ن< مالسلا هيلع ىسعل

 ةقشحلا,اوناكوهللاراصنأ
 اللا نطنستلا راصنأ
 قحلا اوغلاخو اوغلتحا

 ناك ن اههقاثمم انذحخأ

 اولاةنيذلا ىلا ادئاعريجذلا

 داعتاو رسهاط ىبمملاف
 انذحأ ىنعملافدوهملاىلا

 د وومل ١ ىاثدم ل ثم مهنم

 نا.ءالاو ريخلا لاعفا ىف

 ميلا رغاف لس ءرلاب

 ىذلا ءارغلا هنمو انمّرلاو

 همْزلْئشلابىرغو هب قصاد

 كفرذ نيد مس هتد هبوداو

 نيد قوس دس وأى :رادنلا

 دولا اعد مت دولا

 تاعالا ىلا ىراصتلاو

 م و هيلع هللا ىلص دمحم

 باكا لهأاب لاعذ

 جرخأ هنالباكلادحوو
 منك اه سنا جرخم

 ةعكا باهكسلا نم ك ود

 هيلع هللا ىلص هللا .لوسر

 اذهووج رلا ةغصكو سو

 دونك أرغب 0

 مهبانك رارسأب مهريمخأ
 اه ريثك نعوغغو

 اس الامع هململا الف هن و

 ندلااذهىف ةحاح هسبلا
 نع وغعن ونسحلا نعو
 هم هر هذ اورالوك_ةمريثك

 سو رزاق نع مدا -

 ناك ام «تنانال نآرقلا
 تتجسس 22 2 2 تتتتتتتشتتللملطلسلللللللللال لل 7

 نا كشالو نيفوطغملان بد ةرفاك ةيظغالاةرب اغملاو تا ارقلاوهباكلاور وذل نوكي تال م و زا عالارهاط هنالوا قدا نم ساما |ىبعامفاخ

 ندا غامتا هب واطم ناك نمهناوض عسل !نمب الاب ىاهّناهءىدهي تال اوقعملاو ياهلا لاردا ىلع ةريصبلا هيىوقنت تونعمر رننارقلا



 - طالبت رينا اوهنتا نادت نمد ليدسوا مالسلاراذذ رطوأ !همال بسلا قرط مالسلالبسداو ها 56 دودو ا

 همْدٌُعَت 0 حك 5

 كلمنا دارانا ىيعالاو

 هريغواهلا وعد.#لا جدنملا

 ىلع ردقي ىذلا نف
 هدا نع ه«بعفذ نأ

 فطعب دارملاو هرودهمو
 عيسملا ىلع ضرالا فن م

 مهني كي دم
 ةقلخلاوةروصلا ف مهاك شو

 رئاسو ى.كرئلاوة.وهجلاو
 هنوكم ملبس الف ضارعالا

 امهريمغل اعلا ىلاعت

 اعلا نوكي نا بحو
 امناو امهمفافرصتمو امهل

 رك ذ دعب اههنسأمو لاق

 لغو ضرالاوناوعسا|

 نيعنملادارا هنال نهنس

 قلخ هلوقفو نيعونلاوا
 امهددا ناهحو ءاشدأم

 ناو رك ذ نمهران :قاحي
 ىأك طقفىثنا نم ةرانو
 ريسغنمةرأن و ىسدع قد
 هسلعمد اك ناو رك*ذ

 ىسعنا اهعناثو مالا

 نتريطلا ةروصردق اذا
 قلخ ىلاغت نبا ناف نيطلا

 ه ةرعمةانحلاوةيمعللا اهنف

 قوما ءامحا اذكو ىسعل

 نحن ضررالاومك الاءارباو
 لش هٌرامخاو هللا ءاننا

 نولوّعال دوولا نا هيلع

 كلذلقنز زري ككل

 الف ىراصالا اماو مسهنع

 مهسغناقحىفكل ذنواوغي
 فاذملا ناب ببحأو

 لسرءاذ !نحن ىا فوذحي

 مه( رخا 1ءازرسط رش دار نا هلوقو هدا م نمئش عنموهنلا لا عفأ نمئمث عفد ىلعر دش ىذلا
 تسي سس ل م مس مس سل اس ل ل سم ل ١

 (راهمالاهت<ت نمىرحت تانج مينا دالو كن امس -:ءنرغك الإ هلوق لب وان فلولا ُُ 1

 مهقاثيم ىنوطعا نيذلا موقلا اج ةال_صلامت نا ؤانن لج مهل لقي ليئارس !ىبب كل ذب هؤانث لخ ىرعت

 ٠ وع مكتاثيس مستج تريك ال ىتنج الغ مدعو امرا س.ملعفوةاك زل من آوى سعأ عاب اوىئتعاطي ءافولاب

 ّس ولذ ىلع مكسب وىسامفاهو مم رخآ أ ىتلاهكم ارحا ف لاس ىلع حتي ؛ وةنعىعفصو دفع :وفعب نيطغال

 ىلضفب مك-نم كلذ ىلع ىبرطغت عم :اتدالو كب ونذتاقب وم منماهريغو لتلا ةدابعنممسنمتغلس ىلا

 رغكساا نالنيطغالن رغك الهلوق تعم اقاعاو نين امسلا تانملاةرامنالاا هت ن «ىرك نان ةماعلا مول

 را يي خم ي دعا ل مك هلل * ٍديبل لقاك 00

 اكرم شعبلاتو * 0 ا لا مال يرق نمر

 كلذ هلق لتعاوذالصلا ثق نا اوقف ىلا مالا ىنع ءاهلراوج 3 *رس نع نرغك ال هلوذ 7 ةيناثلا

 زئاسريغف كلذك كلذن أك ذاوهكت ةيععنرتك ال هلوق نع ىخنسمالو مامر يغخالصلا مخبأ نثل هلوةتأد

 ةنغتسمريغتناك ذانيال اءاوحن «نأت حاولا بأ [كتيم دعك أ اًئيسوك-:عنرغك الهلوق نوكل نأ

 زا مالااهومكلتدأ ىلا نيتاسلاهذهراصم أ !تح نمىر< لوغ رام الاا بت نمىرت هلودوهبذع

 مكنمد >< نف» رك د ا (ليبسلااءاونس - لضد قف مك :ةمكتالذدعب رذك نف) هلو* 1 وان ىفل وهلا ُّق

 ىلءافولاب هيلع قاثمملا ىذ دن داعب 4م لاع شناخأم ارو كتف ههنرعأ انمجاسب تلا ل ا!ىتد رمدعمأب

 جهنم نعلازو مداولاق ب رطلادصقًأطتدعف ل اوه ليبسلاءاوس ل د هذ ىدصغمنان داو ىعءاطا

 هبىغب ءاوس هلوقو عضوملا ازهريغىفهدهاوشن كلذانس دقو ىدهريغىلءد وك رلالالضلاودصاقل ا ىل .بلا

 لوقلا هو عضرملا اذه هتداعا نعىبغاف عضوملا اذهري فلك كلذلي واناذيبدقو قب رطلا ليبسلاو طسو
 نيمعتالد ايل سومراعمتلاىلصدجتبنتلهؤانث لجلو قي (مهانعل مهقاثيممهضقناهف) هلوقليداناف
 اردغ شب وكنس ىلا دهعلاا ونكدوك باح ىلاو كيلا مريدنأ اوطس نآاومهنيذلادوهلا ءالؤ ه نم

 لص ىدومدهع ىلعمهغلبقاثسنزحا قاكلذ. نمومهغاستاداعو عهتاداع ن كلل ذ ناف كلب كار و مهتم

 م دعووةربابجل ارابخ اود ستسل وهعيج نماوريك د قابس نرش ىنثا ميمتتمو الط لع ومالا

 هموفود وعرف كالها,ت ا الاو ريعلا نم مهتيرأ ام دعب مهل اومأو مهرايدو مهضرأ مه :روا ناو يهلعرصنلا

 مهضنب مهتنعلف ىدهعاوثكنو وق اوىذلا مهقاثيماوضةنف مبني رأامربعلارئاسو مهلرخلا قلو رعلا ىف
 مالكلافوبسهلذا ارآ |لعف نم هلثماؤر كس ًّ :الفمهدنعىدانأ عموبش رابح لعق نمكل ذ ناك ذاق مهقاشثي 5

 ليبسلاءاوس لكد دق مكن كلذدعب رغكن ف مالكا ىبسغمنا كلذوهيلع :رهاظلا ةلالدب ىتك !فوذح

 اوضةنفرك ذ د نم مهفاثيم مهضقن اعف هلو ىنتك افيهانعل مهقاشسم م هسضةنامعف مهتنعلف اش ءملااوضهئف

 دياز انك لاقريثك (نمدص هداتقلافاكمهق اثيمهضةنبف مهقاثيم مهسضقل :اسعفهؤانث لح هلو ىع و

 لاقمساقلا انثَص مهانعل مهفاث.م مهضقنمف لوشن ير ع تاس امك لاق

 هللاهذخ أ ناثموه لافوهقاث م مهضةنامعف سايعنب الاف لاه ب رح نب ان 2 ا ىش لاهني لا اذ

 00 ا 7 ذيقونوهتتفةاروتلا لجأ لع

 نمالعافر دقت ىلع ضلالا,ةيساق: ةركلا و ةرمداةك له ضع ودنا 0 هذ كلذ

 لافاك ايلتصاشاب , راصود تاو طاغاذاالذو ساق وهدووسفتا وهن ه].فاسق ل دال لوق نم ب اًدلاةوسك

 زحارلا نبا سلا ناىراصنلا وهللاثياارب زعنااومع ردويملاوأ نيالاب بالا ءانتعا نمدشاو لك !مهلاح ىلاعت هللاةبانعن ادن ر اواهنيا

 هيلعهللا ىلص يذلا كلا سامع نبا نع كلملاوهىذإا صخلا كل ذب نيصتة مهنوك مهضرغر لولملا نع هعشحو لولملابراقا لوقب دقو هلي



 قى راصتلا ولياممو هوامحأ وهللاءانبا ندم و هللا تاه عبانف وق فك اولاعف هللا باةعب مهذ «وحشو مالسالا نيذ ىلاد وملان مةعانج اعدل و

 نالثست مب ونذيهذغب م ذلد هلوقد ) 89( مهاوعدم هلع لطبأ | هناك هيا 25 ,او يبا ىلا بهاذىنا مهل لاو عيل اناوهل ىذلا ليالا

 باذع وهمازلالا عض هوم ووو ور ك5 0 2 و

 ةضراعمل 7-5 واندلا اوشب لوىدهعاوض#ن نب ةءارقل هذه ىلع مال الد واثق 00 و9 حا ارلا

 تاسءالاع نعةسأب ةظرلغة مساق ماس اناناس اوةناو ىذلا هوة. موهضقنب لءئارسأ ارسائ ىدنم اشك

 فئلتدنا مةيسق مب ولقانلعجو نيب وكلا ءارقةماعكلذأر ةوةجرلاوةفارلااهنمةعو زئم مءاطل قفوثلاو

 امريحاو هلءافنم غاب أ مذلا ف هلعق نالت وعلا ىبعم كلذ ىنعممهضعب لاف وب وأن ىكلذك كلذاؤرتنيذلا

 كتي وقل اون هيب || اذهفةيسقلاا او ةوسقلاىى_عمريغةرسف ىنعم لب مهنمنوزخ ل اقوه كاذ|ة مساق ىلعةيسقاهتءارق

 ا نايس كلذ اهتضف طلاخىّثلا ىهو ةيسّلا مهاردلاكر ةكامتاعا طلاخ نكلوهتاب اهنا عا ضار ىنلابولقلا عضوملا
 ئاطلادس ون ؟لادإككاذربقو صاصر وٌ ساكن منش

 فيرايصلاى دب[ قتايسقلا اص م يمالسلا مص فلهاوصاهل
 كلذ ىفىلا نينءا رغلا بع ومال سااىهو روذصاا ىلع نام ريقاورغحنيذلا ىحاسم عقوتللذ فص

 باوصلاب كلذ فلي :زانلال وأ اوةرساقن نم مولا مذىف غلب اهشالةل.عف ىلع سة وم واةانلعحوأرق نمةءارق

 هؤانث لح هللانالةدم.وشوةدهاشةٌأصاوةمك از زوةمك ررسغن لقاك ةوسقلان مو].عف هلوان نملب وان

 اهنامعانابةفوصوممس مب ولق نوكنتف ناممالا نمئشب مهفصب وهب مهرغكو مهقاثيم مهضقند موقلا فصر
 نعماكلانوفرح) هلوةلب وات ىفلوقلا 8 شغابتضف طلاخ ىتااةيسسقلا مهاردلاكر فك اهطلاخ
 ليثارسا ىتبنمان دوهءاوضقن نيذااءالؤه يولقاناعجو ةدساف مهموأقانلعجوهرك ذزعلوقي (هعضاوم

 نهق.فوتلا ل-وْزع هللا عزخلمهذنودتال اون ونمو الذ ق وف ولا( مماعوذ صربيا متماعوزن زامةسست

 ا هانبالا مسهنا اودي م هنوادسفةاروتلاوهو لسو بلدتي ىلم ىسومعيسن ىلع ةرنآعذلا مهب وملك توةرخيتاخالاو مج
 دوهملاو لج باذع ىلع هلزن أ ىذلا هللا مالك و هاذه سانلا لاه نولوةيو مهسبن ىلع زعو لجدتلا هلزنأ ىذااربغمهيدبابنوبتكيو
 لاذي نوفرتعي ىراصنلاو دوهملا نمىمومدعب تناك ىنل نورّعلاةغص نماذهوءيلااهاسوأ ىتلا ةاروتلاو لسو هبل ءهللا ىلص مو مهمدن
 ريا دبا نيذلادادع فوهاخدأ رك ذر ءهللا٠ نكلو ل سو هيلع قل ىلص د ني نرصع مهضعب كردأ !ن*

 ءابحأ 0 ا

 باذ_عوأ || مالسل | امهماع

 سوو ةءاعدللا لصد مك

 0 4 ناكسلا 1

 ريصنا و امذاك هّللأ ا

 2 واع اص لال حا

 باذعمازلالا لسنا

 2 ةضراعملاو لسجاع

 ناد موس سد ١

 ايانارانلا مهسسك ممخاو

 لاعب نا نكعو ةدودعم ضقنو«يلعةب رغلاو هللا ىلسءبذكلا ف مهجابنم قعو مس ئانب [نماوناك ذا بتم ئموم ”لردلأ نك مين
 ا موسم دارملا نعيىلعء نعت واعم ىنث لاقهتادمغ اذ لاقىئثملا عئسدصك ةار 0 اهذدأ ىئااقيثاوملا

 باوملااز_هليرزانخو هم لعمل :ًااعدمت 00 وةاروتلاقهللادو دح ىتعب هعضذأوم نعملكل نوفر هلوق شابعنا

 مهملع جاكت الا نوكمل وأ اوسنو هلوقن هر 5 ذىلا عت عب (اظحاوسنو) هلوق لب وأن فلولا ُّق اورذ اف هكغلاختافد هولك
 دو>ولاىف لكددق ئشب هدهاوشب كلذ ناس ١ ىضمدقوشامهكرثفهننامأاو كرائأمهسنفهللااو سن هلوقك وهوابيصناو كر واط
 متن لب راكسنالا مهنكعالذ انمدص كلذلاة نمر لب وأتلالهأ لاو كلذ ىفانلت ىذلا» وهنداعاع نء كال ذ ىنغأف عضوملاو اذهريغىف

 اخ هج نمرشب لود هباو نك حا اظحاوسن و ىدسلانع طابسا ان لاق لضم نب دجأ 1 لاك ني سلا نم دمت

 نم بذعب وءاشن نمر ارغغب اماظاوسنو هلو: ىف نسالا ع نعةلاضف نب كرايم انث لاقرب زعلادعانثلاق ثرخلا ين دص اب اينصئاوكرت
 ق١[هيلعدحال سل ءاشنإ اورك ذا ) هلوق ل ,وأن ىلوقلا وا بالا لاعالا لب ةنالىلا هؤانث لجاهنلا كنا متل نر هاو ورك د

 ةردقالو هلرغت ناسح وب رجال ازب الو لو هيلع هلا ىلص دمت هد .دنل ىلا عثو كراش لود (مهنمالياةالا مهنمتنئاغ ىلع عل ططت لازت الوهن
 ىفاب ع نأ 0 ل عم ىدهع مهثكل ةوىفاشمم مهضغن نمم هان كت ابنة نيذلادوهلان معلطت

 ئعملا اذهل ديك ًاتةمتالا [|ل ل.ةكردصملا عضوم مساوهو عضو ةنايحلاا عضوملا ار هىف ةنئاحلاو مهمال .اقالاةنامللاوردغلا نمكل ذ للأم
 لع سألا لمح فكل نيب ودنو ويسهم ةنثاخ ىلع هل اوةىفنيدالا مملاوءاهلا نمءاذثنس ايممال.لفالا هلوقوةلوأ ية الهلا قو وةئيطغلا ة بط اخ
 ” اهو هيفو لاخلا لاقى لا دبع اق يحي نم نسل انثص كلذلاقن 0 لس : وأتلا ل هأ لاق كلذ ىفانلة ىذلا

 .:مدح روف و بذكوةنايدخ ىلع لاق م نمت نئا ىلع علطت لازتالو هلوق ىةداتق نعرمعمابريخأ
 27 !نويبسع

 هفذاح نحو عا رتثللو هدم اط لازت الو هللالو5ىفدها< نع عيد لأ نبا نة ىسدع 1 لاك مماعوبأ 8 لاقورع

 417 نينو نوغخع مثنك اموهوأ عئار ثلا نامل لسر اغا لوسرلات :اإاعب دح لك نال ) سداس ل (ررحشا) - 6ع (

 ىأ سادع نيالاورخ 1لاسوأ ؟ءاد قلءثم ةرثذ ىلع هلوقوةد" انمعألر عملا فذ>و ناب ءااوكل لذ 0 ؟ ذمدَعتل



 1 مث ارمشلا كلث, لمعلا ف غاودلار وتغل ةرثف هللا لسرنمنيلوسرلانيدةدملاث دجتو ىتولاعاطغقنانامزافو ل سرلا لاسر نمر ودق ئيدح ىلع
 ىدعو ىس .ومنيب تاك ىلك-أ ١ نعو ةنسة ثم وأن رودس وةث ا هسد مم وهنلع هللا 6 4 ( ىلصر متو مالسل اهنلع ىسبغ نينناكو

 فلأوةندةثامع.سوفلأ

 «ببلع ىسع نيب وى
 هللا ىل_صدم<#و مالسلا

 ءاينثأ ةعبرأ ملسسو هيلع

 لسيئارسا ىنب نمةثالث
 دلاعخ نرعلا نم دنحاو و

 انآو ىبسعلا ناذسنءا

 ىنتملا وهف نونلاب ىبدنعلا
 تادوصةااو نذاكلا

 ني> مهلا ثعبلوسرلا
 قرطتو جولاراث !تسمطنا
 ىلا ريسغتلاو فد رلا

 ناكوةمدقتملا عئارشلا
 ضارعاىفارهاط ارذغكلذ

 نالتاذانعلا نع قلخلنا
 انذرع انهلاا و اوعي تا مهل

 انك وتادابع نمدال هنأ

 لد عن فدك ان فردعام

 مهلع ىلاعت هللا نف

 كلذورْلَتعلا هذ يأ
 ةهاركىئاولوقب نا هلوق
 ريش نمانءاساماولو.ةن نأ
 ىأ ؟ءاجدةف رذنالو

 مءاح دقفاو رذتعنال
 ةرتغلا نا لصاخلاو

 هنعب ىلا اسمسالا كسور
 كلذ ىلع ردافتاولسرلا
 نايكفئش لك ىلعر داق هنال

 <-:جروهتمكحىف بح

 تارتغلا ف ل رلا لاسرا

 تانيسلل :ماقا وجم علاامازلا

 2 لعح لن واتلا

 ا:ئامالسسلا هيلع ىسوم

 هذه لوتاو اجرت يشع
 ءالدبلا ءابحنلا نم ةمالا

 ىلص لاقأك الج رنيعب رأ
 قاح ىلءةثالو ىسموم قادت ىلعةعبسو مهار | قاد ىلع نوعب رآةمالاهذهىفتوكن لسوءيلعهملا

 لاف ىئثملا ئيص مهطئاح لحد مول مل بوهيلع هللا ىلص ىنلا نمهباومهىذاا لثمدو مب لاق مهنم

 ىبث لافنيسحلا 1 لاق م.اقلا انمص هوب دهناعت نع مد ىنأ ئانعلمش انث لاقةغي ذحوتأ

 ىننلابا ومهىذلا لثمدوهم نم ؤهنمةنئاح ىلع علطت لاز/ الو هلوقدم :ركعو د ها لاق مي رحن !لاقلاف جاه

 نرعلاونلاق مسهنم نتاع ىلععلطت لازت الر كلذ ىعمنيلئاَقلا ضعب لاقو مهماع لحد مون ل سوم ملغ هنا ىُص
 ظ دشن اوةمالعلجرور عشا داروهمهلو كرك ذملارت 1 ءاهلادي زت

 ّْ : عيصالا لعم ةنئاحردغلل د ناكسن موءاقولاب كل سغن تن دح

 هنلاناللب وأتلا لهأ نعهانب وزىذلالوةلاكلذف ل وادا نمراوصل اوالحر سطاخ وهوتنئاخل اف

 مهاب أذا هبادكأ و ممسوءهيلع هللا ىلضهنلال اوسرل تشب اومهنيذلا ريضنلا ىندوهي نم وعلاةب الاوز ىع

 ل> لاق م هياومهدقام ىلع رك ذر عهتباهعلط اف نيد صاععلا هيب دى مهنرعتسا ملسوهيلعللا ىلصةللالوسر

 ةنايهلاو ردغلا ف مهلوأ اهتم ىلع مهر 7تاوههفالسأ مهنمهمالءاو مهل اوأرامحأ هب رغن دعب هوان
 ردغوةنامح ىلعدوهملا نم علطن لازت الو هؤاذث لج لاف مسو هيلع لنا ىلض هللا ىن ىلع اذ مهلعف رك الك

 نذل هي ابل يقف مهتعا نع هيئدتنا اريخلاناكلذ »و نت امخ مهتم ل .رىلع علطت لا زي ال هناد ر 1 ودهع ض عنو

 ناك ذافمهنمةنئاخ ىلع ءاط” لازت الو لق مت مهيدي مكبلا اوطس نأ موقمهذا ع<لعهتاةمعناو ركذا اونمآ
 (نيذسملا بح هللا نا مغصا ومهنعفعاق) هلوق لد وان فلولا ُُق ىلوأ ةعاجلا متظافةعاجلا نع ءادّمالا

 اوطسنإ نأ مو مهنيذأا موعلاءالؤهنعوقعلاب 2 وهيلعهللا ىل صاد هسنهرك ذزعهللا نمصأ اذهو

 طس نم هباومهاعاومهنيذلادوهيلاءالؤه نعدمايف عا هلزرعو لبجهتلالوقي دوهعلا نمع سلا مهيديأ
 | نس أن مبحأ ىناف مههوركل ضرعتلا رتب مهمرح نعمهل عفصاو لتقلاب كا دصأ ىلاو كيلا مهيدبأ
 نيذأا اولذاق ةءارتي ا اهضنلوقب وة_توسنم» ذهلوقي ةداتقناكو «#لاءاسأ نمىلا جغعلاو وععلا

 رمعمانزري لاك قازرلادبعانريخأ لاق ىحنبنسملا يمض ةن الاخ الا مو.لانالوهنلاب تونمؤيال
 نومرحالوزح الامومل ارالو هاب نونمؤرالزيذلااولتاقاهتخمسن لاو مقصاو منع ىف ع اف هلوك ف هدامة نع

 مسهنعفعءاف ةدادق نع مامه اذ لاولاهتملا باح | لاقىنلا مدع هلوسر و هللا محام

 ىكلذ مسن مث مغصي وون ءوفعي ندرك ذزعهنلامافمهلاتقب ذ عمون صوب م ونينسحلا ست< هنياتا جفداو

 قملانيدنوني ديالو هلوسر وهللا مرحامنومرعالو رخ الامو.لابالوهللاب نونمؤيالنيذلااولتاهلامف ةءار
 هيدن هوان لجن صافب اثك-ل!لهأ مهوتورغاصم_هودب نعّدب زا اوطعب ىتحباتكلااووأ نيذلا نم
 نيةدبع انث لاق عيكونءنايغس [ْيضع هن زااناورقب وأ اوكسن ىتح مهلتاقي نا لسو هيلع هللا ىلص

 ىذا طسانلاناريغ هناكما عوفدمريغةدانة هلاقىذلاوهوحن ةداتق نعةيورع ىلأ با ىلعت أر :لاق ناعلس

 ىلا لييسالةهعجب فان ريسغناك اماماق هلة تاك ىذلا فالح ىلاعم لك انفانناك ام .وهصمالا نمو كيشال

 هللاب نونمؤدال نذل اولن اق هلوق ىف سدلو ل سوميلع هنا ىلص هلوسر نمو ار عو لج هبا نمريحاالا حسان هناد لعل
 ءارتاجناكو كلذك كلذ ناكذاو دوهملا نعوفعلاو مثلا ناعم ىئنب مالا ىل_عالالدرخ الا مولادالو
 ماماهل ءاومزعةةكنوأ اهءاومهةردغفت مهنعوقعلاب صالالاتقلادعبة ب زملا مادآو راغصلاب مهزارقا
 نيذلااواتاف هلوقل < نأاباو نكي مل مهمة مزاللا ماكحالا نماوعنتع وتب زجلاءادأ نوداب رحاوسصد
 فلوقلا عه نينسملا بح هانا مهداو مهنع ف عاف هلوق خان هنابةم الاوخ الامويلابالوةللاب تونمؤنال
 هركص ذزعلوةب (هباورك ذا ما ظحاوستف مهق اثمانذخأ ىراصنانااولاهنيذلانمو) هلوق لد وان
 ىذلاىفاثمىفاوك- سف مهم قد دصتلاو ىلسرعابت اوىذث ارذءادأو ىتعاط ىلع قاثنملا ىراضتلا نمانذحنأو

 ىذلا اشتم نم مجهظحاوكرتو مهضةناوضعنو و دكل ذاوادبفدوهبلا نمةلاضلاةمالأ اهتم مهلعميذخأ

 فلق ..

 ةيدحا
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 ةءيسسلا ممثل مثنالثلا لامازكه وءانل رلوالا ماماوهوهمأ ءفرمش رممحلا ال اوددحا اهفر 8 : الوم ملع ف ومدح دواعيجتمم_ماق راعشقا ١ ميشا هبت لو
 نمدحاو هناكم لع دحاوةعببلا 91( نمصةناذاو مهريغنمدحاو هناكمل دب د-اونيعب رالا نمصقن اذاه نيعب رالاعمةعبسلاو

 تكل 1111 1 لاس ولا >0 دخل دل 20 0 اع 00 ١ ٠ الا بو 150125 130 ل نحل 52-0175107« تاه: ند 5209150: 6كم هل" تاب تا 0ك تح نا ات ك7 ”٠ 2اس: تل اك تر سا اح

 نمروداتق نعد. معس انت لاقدب زب انك لاقرمش اسي صا ىرأاو هيضو ىدهعي ءاقولاب مهيلع ةءرخأ

 ىذلاهتيادهعو مه 2 هرهط نيسهَل تكا اوسن هياو رك ذا ما ظحاوسنف مهقاثسان ذأ ىراصن انااولاف نيذلا

 طابسأ انث لاقلضفمزيد>أ .انث لاق نيسلانيد#ت [ئشدص 01 ا

 هلوةلب وان ىفلوقلا © هباو رك ذاماظ حا اوسنودوهءلاتااقامل-*مىراصنلاتلاقلا# ىدسلا ن
 مموبانش 26 ممتيباطإ رغاف هل ف اوعدهر < ذىلاعت ىع (ةسمايقلا مول ىلاءاضغبلاو وادعلا مهما زار

 ىدهعب ءافولاب مسهقاثممت ذأ نذلا ىراصتلاءالؤ هل ارامل هؤانث للقب ئشلاب ئذلاى :رغن ع انسعلأ و

 ةقصقلب تلا له فاتععا عءاضغب كلاود وادعلا مهيب ندد رغ اى خو ىرصأ نم مه.لاتدهعاموهظح

 لاقنمرك ذ مهتيبتث د ىتلاءاوهالاب مهْسدُؤ ةارغاناكمهضعن لاقف ا د ا

 هلوقفىخنلا مهاربان ءبشوح نب مأ اوعلاانرمخ لاق مده انت لاف مهاربان بوعي ٠ رص كلذ

 ن.نانغس (نثاع ءارغالاوهفضغابتلاو ةغلت ةاءاوهالاهزنث_هلاف ءاضغبلاوذوادسعلا مهنيدامي رغاف

 ةوادعلا مهنيباني رغافلوةي ىذلاتعمملاقسشوحنب ماوعلا زعنورهنيدي زب انث لاق عركسحو
 | لاق نيسملا انت لاف ماعلا انيدح ندلا ف لادا, تامود ضعبب مهضعب ىرغأ لاق ءاضغبلاو

 | ةوادعلا مهنيبانب رغاف هلوقىمتلاو ىلا م .دازبا نع بشوت نب ماوعلانريسخأ لاق مسه ىنث
 ىف تاموصالناةر هنن واعملاقو ةفاتقلا ءاوخالالا ة هن الاءوهقا رغالاىرأ املا ءاضغيلاو

 لاق نم ركحذ ءاضغبلاو مسهل ى ىتاا ةوادعلاوه كلذ لب نو رخآ لاهو لاممالا 00

 هوادعلا بشائر خاف هداثق نع دعس انث لاق دب زب انث لاف ذاعم نس رمش اني دع

 اولطعو هضئار ذا اوعمضو هإ_بز اوصعوهللاناثك ١ وكر املموقلا نات الاد مايقلا مولىلا ءاضغما 7

 0 و هنابتموقلانسخأ اولو ءوسلالاسعأ مهلاسماةمابقلا مونى لاءاضغبلاوةوادعلا مهنيب قل هدورد

 تنثدحقلاءاو هالان مهني ىرغأ لاق نم لد وان قار اندنعكلذ ف نيلوأد لا ىلوأ و «اوضغامت الو اوورتفاام

 ىوالءاوهأ كلذو عملا ف مهلو ةىمهفالتحاب ىهامنا مهني ىراصنلاةوادعن الى ذلا مهاربالاقاك مب

 كذب عم 0 مهين 0 مي'اوءاهلاب ىنعملا فل دا بخ ةيلتصاو هللا نم

 نعط اءسأ 5 لاقل ضغمئدجألاثث 30 اند كلذ لاق نم هل هب اور

 وهلا ١ وجهتدب لحو دن عللاك :رغأ كلذاول عفاف هناو ركذاماف- اوسنتفاضد أ ىراصنلا ىف لاقو ىدسل |

 اب رغأف هلو ةىدب زثب الاقل اق بهو نءاانريس 1لاق سنولا دع ةمايقلامونىلاءاضغبلاو ةوادعأا

 ماهنلا نم نينئانيد ىرغتاك دب زنب لاق ىراصنا اودوهملا م هلاك ةسمايغلا مونىلاءاضغبلاوةوادعلا م
 ان ,رغأذهنلالوق ده امتنع عين بأن بان ءئسع 9 "لي مساموأ انث لاق ورعزئيرت يع دع

 نءانع لبش لافةغي ذ>ونأ انت لام ىثملا ٠ رو 0

 هداثت نعرمعم نع ناغ وأ انك لاق نيسحلا ا لاف ماعلا 4 لثم ره ع نع عمت ىلأ

 كلذب هللا نعل :تورخ 1 لاقو ةمايقلا مون ىلاءاضغبلاوةوادعلا ممن هللا ىرغأىراصتلاو دوهبلا م هلاو

 اهلع :وأ ولاف هيت 2 داع اظحا امس 0 بو هعئ راصتلا نينا رغأف كلذ ىنعماولاق واهددو انتا ١

 قلت قفا اق لاف مهاربانن ىنثملا 0٠شدص كلذلا# نمرك ذ دوهيلانودمهندباف ميلاوعاهلا تداع
 0اس النا لئار 0 00 ا 0 01 مث

 لاهوةماشلام ىلا ءاشغبل ١ اوةوادعلا مهيب انقل ١ ا ريغ .اومكح ثدحد رولا قلاظدوزملا اواو و

 نم صقناذاوني_هبرالا
 هناكم ل _عسدحاو ةثالثلا

 ىضماذاوةعبسلا نمددأو
 دادع ماوق هبىذلا ب فطقلا

 نمدحاو هلدب لعج قليلا
 تذاي نايل زكتئال_كا

 ةءاسلامامقف ىلاعت هللا

 ناب ةالصلا مك 31 نعل

 قحلاىلاك حار ناين

 عوكرلاو مام قلاتاحردف

 53 دلاو دو_ىسلاو

 دو صاختت ماسي ةلابف

 ةسنئاسنالا فاصوأ بح

 نموطهو ريكسلا اهمظعأ و

 و5 رلابو رانلاةسصاخ

 تاغص بح نع صاخت#

 اهمظعأو ةسناوتخلا

 ةسصأ م نم وهو َه وهلا

 صاخقت دووعمسلاب وءاوهلا
 تاننلا ةسعرمط بقت نع

 ىلع صرخلا اهمظعأو

 وهوءالاو وشنللرذحلا
 دهشتلا» وءاملاةمصاخ نم

 عبط بح نسع صلح
 دوجلا اهمظءاو داجلا

 اذافنارتلاةيسصاخو هو

 بخلا را يبدا
 ايحانمةالصلات 5 دقف

 لإفاك هلاد_هاشم كبر
 هلبادمعإا مو .و هيلع هللا ىلص

 ةاكرلا متين 5و هارت كناك

 . نم دارإم ا تاب

 بلاغا قلبتب كتيناخور
 لس متنمآو هللا ليبسف
 تافرصتل ةياكسلاب متل ستسا

١ 
 1

 -ن نرغك اللوق وع 1 ايقاب انقشحاد و> ويك .طعنب وامن اأن ا, راكتاد و روك :مذخا,ناوه زان سةاضر ةهلكذ :ىحولاب هلأ مت مضرف و هلاسرل اوةوينلا

 مهنمةنئام ىلع علطت لان الوتدانعلاراهناهتحت نم رك هد ولا تانج مكنلخدالو ىزاحيادوح ولاه توفل دورح ولا, نرتاسال |
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 نونذادتيرو نو كرامي عابسلاك اوراص ىرامغلا دادعت_الااوأطب او قاثمملال غ-او .: ث.-ةوادغلا مبينا راق نايضغل كارين ابصعلا نال
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 نيلي وأتلاىلوأو ةمايقلامونىلاءاضغبلاوذوادعلا م-هنيباني رغاف هباورك ذا_ماظحاو سنفىراصتلا ف || مى لما

ناوهو سن نب ع-درلا هلاوامىدنع 3 الأب اكوأ_مهاع-و 000
 ميملاوءاهلاثاوةصاحة يالا هذه ىف ىراصنلاا مهن ءارغالا ىنغلا

 دوهنلانع 00 ا دكر سل كلا لد ع انيق نم ملام كن 11

لا نس كاوا ةساع ىراسنلالا هابنعم كلذ نو كي الخ عواصنلا نع مريع هئادتي لعبو اولدثدا وان نملاعلا ن
 تايزل ا هيام عم دي

لاامولئاقلاق تافانرك كلنأ أعيهس 7 1 - 8 '
 . / "الذ قكلذ . ؟ةصوص# نوكستف ىراصنلانيبىئلاةوادء

 هؤاذعب لل 6 ٍ 1 0 4 ف 5001 :| بك ىلا ةسدقعملا صرالا

 ءارغاك لذي عملاق نمهلاق ىذلا سدلوةسبب وقعنلاو 17 رن الا 00 0 ىل_ءاودنرت الو .ي<ل هّنبا

 00 مولا اضف هميصيفو هلو ريوس
 فعا ل سوعيلعهتلاىلصدت هيدنل هؤانث للوعي (توعتصااوناك اعمللا مهئش فوسو) هلوقلبوان ان 1 نا 52

 - ا 7-1 ا )ا 0 1 اة هولا دال اع 7 ٍنح

 0 . 11 اا 1 ا من وعرضت انندلاىفاوناك اعمهداغمقهبلءوهدو رودتع ى )1 م

 او-رخ نافامنم اودرخن
 هب مهلي ديتو هدهع مول تدومعاسمةيبهصقلا ن 0 3 1

 انكلا لهأاب) هل لب وان ىلوقلا ٌّق مهدافهسا بسح إذ ىلع مهقاعبفهدمنوهرمآ مهغب رو 8 8 1 : ١

 9 00 ا ة2 متكاشاريثك لني باناوسر كءاسدق لاق نولخاد اناف اهنم

 0 ا يوسي ركل قر وغت تنك (بياريثكك بيتي انلوسر كاسي :نوفاخ نيذلا نمتالحر
 نمباةكلا لهأ ابل _سوءيلعهنلاىلص هللالوسررمهعفازناك نيذلاىراصنلاودوهملا نمباتكللهأ | مت ل ها

 انك لاق ذيزب انث لاقرشب اسندض © ية واصمما سارع سانام 2ع رابنلاو ا / 0 وخل ثداذاف بايلا

 متنك امنازيثك؟ مك-| نيب هل ود و مس وهيلعةلبا ىلص دعت وهواما وس را نت باننا له 00 ازيرت ا نر

 4 ىاممو هَ هنونستال اوسانلاهن وكس منك اغا ريثك انلوس ردم عك-!نيب ل وع نام 0 توف اون دنس“ ل

 هذهنأ ل. قو نيت ملا نيبنازلا مج رسانلل مل_سوةيلع هللا ىلسصهنئالوسر هنيبف مهما نم هنوغختاسمثناكو ا 1 1 :
 . ا . 1 00 . ا : 0 هملع ديا ديم دتا ل 5 هن ىقتأزب ةئ لالا 5 ا

 لاقنهركذ مهمانكن مكلذ مهنا |عنرم سا , 2 : هليا ىل 1 0 3 3 ا اهسفاومادام اري“

 ةمركع نعىونلادب زب نعدقاو زن نيسسلا انث لاقصذاونءىبع انث لاقدجنا شمع كلذ انوهاناالئاقف كير وتنأ

 مماجدق بانكسلا لهااي هلوق ب سةعالثب> نمتآرقلاب دا ال نعل هماصالل نع كلمأ الفا بريلانودعاق
 نم دوس نب هيا دمع انئص اونسشأا بم مجرلا ناكبة نانكلا نم نوضتت نك | ماريثك ل نيسانلومز 2 وق ئسفنالا

 'ث دع هلثم سابع! نع ةمركع ن عدي زب انث لاق نيسحلا انث لاق نيسسحلانمىلءانرمخأ هب وبش نيقساغلا وعلا نيب واننس
 مءاجدق باتكلا ل هأاب هلوةفةمركعنعءاذحلادلاخنعىنعثلاب اهولادبعانث لاف قعسا انث لاق ىثملا 0 1 ب 7 لاق

 0 يور انا يتلا مظخسس طار هرقل كنيس اناوسر | ا
 كلذنومعزيا م منالاق مهملعأ تن لاف ٍتنشا ع لسلاف مهملعأ تن 'كاتفاءروس !لااورا افرك 2 موقلا ىلع سائالف

 هذا ىح مهيلعت ذأ لاق يئاولابهدشانوروطلا عفرىذلاوىمومىلءةارو:لالزنأ ىذلاب هدشانف لاق |[ رب رابجتآارقلا (نيةساغلا

 نيبانغلاو سؤرلاانةل-وةئامانرل4 ةروصاانرصتخاف لتقل انمفرتكف ناسح ءاسنان ءاسن نا لاف لكفأ رنا رتمتو هنت هال
 ٠.٠ 6 5 3 91 . ما 5 ع | 3 ملا .. 2

 ود بانك الأمن لان لا هلع مخ لال بسس باول سيول | بز
 ليسوع هكوجاعل مءلعمتا خفاعم ون دأ اولاتضعبىلا مهضعبالخاذاوةدإ الاهد_هوئي الا بل نيس عفو تمن مفل 2

 هزنأ ىذلامباتكنمنوفخت متنك امتاريثك كرثي ووفعي و هلوقب نسعي ريثكن ع وغعب دهلوقو سد ىدعالاو دب زي 'ووز عونأ

 0001 0و را فلوقلا © 41 تالا ء اب تح هينولمعتالقةارونلاوهو جلاجل || ةجريوزو د نا
 نم مهمط ان نيذا'ءالؤهل هوان لج ىعي (نيسياكو ردد أن ن رابحزاكو امفوتولا#

 ىلءالاوةار وتلا ل هأ ايكءاسدةباتكرلا لهأ

 هيقدتو مالسالا هب رهط أو قالا هيدتئارانأ ىذلا لسوهدلعهتلا ىلصادمترونل بيعي نييجيانكو رو هنبانم ناي-ءادتنالا ةهشل لق دق

 باتكلانمنوغةعاوناك امماريثك دوه هنيبدت قل اهنرانانمو قاس نيب هب رانتسا نلرونوهف كرششلا || . -؟نا فلأرسك نكملو
 : 8 د و ا ساو ياوورج طك 3 نا

 وهو مزيد عئار ةوممارجو السحر هنادمحوت نم مهتيهيفاوغل خام نابي هيفاباتك ىتعي نيم باكو لوقو ىلع افوطغم لوقلا دعب

 نارغلا هنودءاق٠نءنمومهتومءلاغ كلذإ 2 بابلا» نوأ حشاد بيقعتلا ءأو عم طرسشلاءادتنال حج اهتماود رح ىئدلوالا

 ليثارساى ب ٍقاثيمهنباذحنأ لاق هناك هناك هنا مظنلا هج وريسغتلا ا نيعساغل اهلهم رضالوهدعب هينالافرط ملصت امال جةنسهنبةساغلإ
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 را ا نوح م محال
 ١ لا 0

 قثعبسب م هناكلذوءآنن 101 لغجما هلوقاهلوأ ةثالثر وماي مهلعنلا نم لكدلا ىفاو لاقت نم رام را تار موتا

 مكدبعت اا مدعب سقت ؟توكلاءارارحا اولا مكلعج أ ىدسلا لافاكولمكلعجو هلوقاهمنانوءاسننالا نم ليا مم |ىب ىف ثعبام ة ةمأ

 تناك؛لاهذلا لاق و ظقلا : س71 سسوس سمس سس ا اا 0 ل اال ا ا ا
 هامأهفو ةعساو مهلزانم ار 31 يا ملسو هيلع هللا ىلصد#تانيبن ىلع هلزنأ ىذا نارغلا

 لاومأ مسهل ناكو'ةد. راج (مالسلا لبس هناوضر عسا نمدللا هبىد م) هلوق ىلا وان ىلوقلا ُُي هلا أع نههعحاوف ردد مهل

 هللا هيد ثري هللا هب ى دري هلوقن ىتعب وهلال-ل-هللان هءاحىذلا ني دع هرك ذر ءىع
 توفو#ت مدخلو هرب

 د1 يس... ى. ار | ىعم قل اوهنلاىضرعسبتا نملوةي هناوضر ستان مباتكسلا ىلءةدنا اهب وقف ءاهأو دخلو
 لولا لاقو ايام 0 هل ل صوناعالالب فوت اولا دانثلاو حذملاو هللو وهلا ىلا هنمىضرلا وهضعي لاقت :رعو لد هلل !نموخذرلا

 دح اهماعل ديال مكمل هنلان مىضرلا ىنعمنورخ 7 لاقو لضفو ىدهو روف هناب نامعالا ف صاو ونامعالاب ن مملا ىلع نمو
 فالحوهىذلا ىذرلا ىناغمنم لعب أم ىلعهن اك دن ةةدوهو طك افالخوه موهغم ىنعمزءو لح
 ءانثلاو ىنعمىضرلافاولا ىدردتام مدع و ىنثءامناو لوقءانث لاوحدملانال حدا كلذ سدلو ا

 نيدمم نص هرك ذزعهئاوهمال_لاو مالسلا قرط مال_لا لبس هلوةب تعي وهيسل ىنعم سدملاو

 صارالةّسمنأك نم لو هللال يبس مال_سلاليسةناوضرعبتانم ىدسلانعطابسا انث لاقل ضغمنيدجلأ انث لاق نيسحلا
 نكرلو سس الوةيدوهملا الهيالاال عدحأ نم ىل بة 0 هو ]إس رهيثعتنا وهلا مهاعدو هدابعل هعرمشىذلا

 دج ىلا هااصم اعاتحت لو#ب (هنذاي روت :لاىلاتاملاةا!نمهه>رخ و) هلوقلي وات فلوقلا ا الو ةمنارصنلا

 ىف ناكل .ةو ئاموهف لوعب مهجر وهني د عئارشو مال سلا لبسي هللا تاوضو ع ا عدو رك ذزع

 'لواممسهفالخاو مهقالسا || تاملطنمىسعي رونلا ىلاناملظلانمرك ذنم ىلا مهجرخي وف مبا اوءاهلاوهناوضر عسبتا نم حرخي و
 نمل لاعب دسقو ءامظعو ||| عفربناعالاهاباه تلح عضوملا ف هنذاوزرعو ل> هللا نذاب ىنغي هذا هئامشو مالسالارونىلا كرم لاو رغكلا
 مهمدهو) هلوقلي وان قلوقلا ِ مالسسلا لبسراصب اله فوتو هنع كرش لا تامنو هباق نعرفكسلا عباط
 ىلا لودي مهقدسم عارم هىلاو هدلسا ١ ومهدشر وم ميديم و هلوق ه هرك ذرع ىعب (مهئسم طارعصىلا

 | نااولاقنذاارغكدقا) و وان فلوقلا يه هشام وعاالعذلا ع وةلاهللانيدوهو معتم قد رط

 جاد اومالسلا لمس ءاواذ نيذلاة نار .هزنلاوىراصال مرك ذزعهللا ن ممذاذه (مج ص نحب 28 وهدللا

 هليانااولاق نذل ارغكدقل مسق أ هؤانث لح لوب ادإو هلو مئاعداي هيلع مشب 00 ل هم

 رعبا قاف ن - الا عيسملانامهئاعداو رعو لجان هداولا ىنث مهكر ىف قملا م تيطغن كلذ مسهرغكومي.ىمنبا ساره

 ليلظتو ا فارغاو فلوقلاهه مشو اة ةنالاعا نع قتلا وطاب كلا سا رو النحو د : رفهللاوه
 ىواسلاونملالازناو مامغلا لوش (اعمج ضرالا ف نموءمأو مين ميسملا كإهينأ دارأ نا ًامش هللا نم كلع نك لق) هلوق لب وأن

 نامهلمشبليبسلاءا سنعاواضو ىلعاو رانا نيدلا ضراجتإإ هانز سنو نا عدم اوي هانت لح

 هاضفاذا 0 ُ رمزا ن عقدي ثأ قب اعنا سيلوعلاب رش هقلأ نم نم رع عيار

 وه كلما ل.ةوهنذانالا

 نمالاو مال_-الاوةععل ٍ

 سفنلا رهقو زوغلاو

 لسع
 تك ليقو .ًراجع كام
 10م كلع هنالثلم

 اهثلاث و 0 مومذ دعس

 ادحأ توب ملام كان او

 قراومللا نم نلذزعستو
 ىملاغدارال قو ئاظعلاو

 لبجدعصامل مالسلا ل يلا دأدنمأقارانصياربعلا يسار أعم .+ضرالاف نمو ماو سنا

 كلزكت سداو هليأ اوه هنا نوعزب اك عيسملا ناك ولى راسل نمةلوجلاءالؤول لإ ويلع دق الصدم هب ةنقتل

 كش رذاارتمو سرةم ||| ىف كلذلزتذا امم أ عفدىلعر دقي لفهم كلهأ دقوممأ كالهاوم؟ ال _هابهءاجاذاهنناسعأ درب نا را
 لوم موت زنا لفو ىذاوهلجوزتاناومدآ | يبرئاسو رش علا ناز قع اعلا وو ارم !ناريتعم كل كلذ
 توءاليخوهو ىعن وى وتدع وىحىدلا مودقل امم ادلاىللاو ه لسد سم هلدرب الورهةيالو بلغنال

 كال ديىلاعتو كرامت ىعل (ءاشام اجا تددامو ضرالاوتا اومسلا كل مهقاو) هلوةلب وان فلوقلا ُُ

 كلذ. نمءاسشم نم تألم ضصرالا اوءا_عسل انيسام و ىعبام_ منام و ص رالا اوس ناووسل اقامه رضا 1 هل هلباو

 مهفذغني غفادةنعهغفديالو عنامشااذ نمدارأ شن نممعنعال بح ام مدعب ودارأ امدجو وهنمءاشدامقبدو

 ثاك اهلنا ىددعو معد رم

 وب ناكف ماسلا ضرأ

 ضرأ نوم: لئارشا
 مهد يعاوملا ص رأم املا

 لتتاه ةبظعاما جاوأ اردالملاكاناولحخداملف ئضارالا ثالث لا اوأ نمو هلا بسوي ءانمالا نمابي قت :رمدع ىتثامالسلاهءلع ىمومثعب

 هناتس نماهلج دق ناك ةهك اف عمهك ىفمهلعحو م هذا نب رابجلاكوأ نمدحاو مهر سستلا لجالءابقنلا ئمومث عباس نورسغملا



 الانسان هال اجو حل ايام لارج راثاللالاعفانلاةنودي ره ءالؤه كلمللابعتم لاقو هيدي بد مهرتتق ثلا امهم أو

 نون نب عشول رادو طسن مام :ةول نب بلاك اههتالجرالا هلوقاول هد :لفهودهاشاماوجكت, نا 69 مهرمافةعقاولاب هوريخأو ى.ومرل

 فسول نب مث : ارفاطنس نم

 ةبيط دالب ىهالاقام#.ماف

 مهماسحأو منلا ةريسشك

 ةعيعض ممم واق ناالا ةمظع

 مناف ةيقابلا ة ةرشعلاامأ و

 : 900 نيجلا اوعقوأ

 او رسهط” ىتسح سانلا
 مهودع نع عانتمالا

 ىه ةسدقملا ضرالاو
 ليقو تاف“ آلا نمةروطملا

 اهناب في ذو كلرشلا نم
 نب رابجلا ثقو نك م
 ع اهنا,بسح اوكإذك

 تناكا منال لمقاسمف كل ذك
 ىهاماهنامث ءايسنالا نكسم

 ناوىدسأاوةمركع نع

 ىاكل !لاه واح رآىهددز

 ضعب و نيطسلفو قّدمد
 امو روطلا لمقو ندرالا

 سدقملا تيب لس.قو هلوح
 بتكى عمو ماسلا لبقو
 طمخوأ ماج هووكلهلا

 4 اهنأ طوغحلا والا ىف

 نبالاق اهلوحندب ؟صأوأ

 0 ةبهتناك سامع

 ماه درع موسي معبهالع
 صاخم ارم بقوم جنابصتو

 مهضعبل بوتكم ىأ
 ليقو مهضعب ىلع مارحو
 اطو رمشم ناك دعولا نا

 دحر: مال ةسعاطلاب

 طو رشملادجوب مط مثلا

 نيعبرأمهبلع مرح ل يقو
 نوعد رالا ىبذم هس

 هل ياو أاملص»

 ًَ , قت مل هللا ب بدكم

 عيوصلا نمدلا نءاوعحرت ' ال؟رابد /ىلغاودن راالدممخوت عمنب راسا ىلع مهغعض عمه رص هللا ناو ٍبوُلَعلا

 ااا ا ااااأآأأ]| ]| ]| 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 وو

 كلذ. نءهب رهيدار ام عفدثالع ملهمأ كااهاو هير ماك الهادارأ نا ىذلا عي-!الءؤا طق مسهف ىع ا

 فرص ىلءرداقريسغوءوسلان هيريغفيدارأامعندن ءازحاع ناك نم لوعت ؛ اهلا نوكي فنك ءو لح لوب

 امو ضرالاوءامعسلا ىف نم لك ف فب رص هد ل كلم هلىذلادومعملا هلالا لس كالهلا ص هيل زنآم

 نمز ذه نيدامو ىعملانالنتدبامو لقب لو عمجلا ظغل تا اىوعسلا ارك ذدقوا هد اموهؤانث لحلاةفام ندب

 ىارلا لاف كءامشالا

 الودو ىسقلاك جئاولا هاذ * امي رفاىمهامهّكإةفافرط

 ل-ح>لو# وع ءاشم : اموالك هل [وو ةدمااكل عملا مبجو ةىمها ههاتفلاق ثنيثبش نعارم_*اه رط لاّوذ

 راهقلادحاولاهنناريغ كلذ ىلءردقي نلودوجولالاحىلا مدءلا لاح ن ممحر خت و دجونو ءاشنامئشننو هؤانث
 ريغوهامءاشامداحاوهمادعاوهءانفاوهغب رصتوامهسامو ضرالاوتا |ووسلا رب دب هلثا كلذ ىنعب انغاو

 نمش ق.طدالوهو هلا عيسملاناةبذكتل ااه تعز فيكسف ىاوس د >الئااذ سيلف لوب أ شنمالودوحو م
 هلوقل وأن قلوَلا 0 0 ا الو دما نعالو ست: نعررضلاا مهدردشياليلب كاذ

 هزهعيالىذلائش لك كلاملاوئد لك ىل_عرداةلاوهدوعملاهللا هرك ذزعلوةب (رب دقئش لكاىلع هّنناو
 عنم ىلع ر دقي الىذل ازحاعلا الا عيج ضرالا ف نموهم و عيل لاله ىلع ردتقملاهبلط ْئثهءلغب الوهدارأ ْئم

 000 !اهو) هلوق لد وأن قلوقاا و ”لالهلا نمهمأ عنمالو هنلان مهب لزنر مط نم هسعن

 مهمناىراصنلاردوهملا نم موق ن عز ولج هنا نمريخاذهو ( كت ونذي كرذعب لذ لقهؤابحأو هللا ءانب أن دن
 انث لاق ركونأ [نيامح دوهللا نمكلذاولاف نيذلا عت سابع! نءرك ذدةو لولا اذ#هاولاق
 همر عو ريم ل دعس ىلا لاقت دان ثءدب . رىلومدج نأتي دم ىث لاق قكما نب رت نعريكم نب سنول

 . وماكف ى دعت ساشورع نب ىو<ةوراصا نب ناممع مسوهيلعهتلا ىلصدتنال اوسرى الاف شابع ئءا نع

 ءانبأ هللاو نن دج اءانفوخاماولاةفهّتمَعن مهر و هللارىلا مهاعدو لبوه .اعدهليا ىلههللال وسر 4

 ىلاهؤام>او هنباءان أ نك ىراصنلاودوه.ل اتلاق 2 ةزرعو ل جملا ل ارئاقىراصنلالوةكهؤابحاو هنا

 امن لاك لضفم نب دجأ ان لاقنيسلانيدجت ٠ مرح امبكلذفلوقيبىدسلان اكو ةنأ الاوخآ

 ىلا ىحو هّنذا نااولاق مس مافهتباءاند اما هوابح اومتلاءانب ؟ن<ن ىراصنل اودو ملا تلاقو ىد سلا نع طانسا
 مث مهاراط لكابو مهرهطت ى امون نيعب رأاهيفنونوكنفرانلا مهل د دلو نم ا دلو تا لئارس
 تادودعم امايةالارانلا انس نا هل وة كل ذذمهجرخاف ليثارسادلو نمنوت#لك اودرخأ نادانمىداند
 ةءامملا نع يلا | رضترفناذاريخلا ير دق رعلاو هللا نبا مسملل تااف مهماقد رفنافىراسنلاامأو
 ريسغو مهنمدحا ومهنفدا اوحلاامغا وما ركللاداوجالا ند ل اوه.فام ممددا ولعفن مهند ترذفاامناكنا و

 رب حلاق اذ ل عاغلا ملكتملا

 عفان هسرادنممدرامو « ىغلاب وبعلاة سود نما سدت

 اذككذ مهدحأوه ةعاج عريانا عب رختريدلا جرخافهزيغو رح موق نم لس رسشدانلاا او انسدنلاعف

 تييح -ج وهوهؤامحاو هلوقو هللا ءاش نا هجولا ذه ىلع لاذ تااقا مما ىراصنلا» نعورك ١ ذزع هللارخأ

 ئنوالف لوغي يب ربذعي لف ممم دلع نب مهلا د عللءالو ول لق بو داع هنن ىلسيج بنلي لوع

 هنا ن ورغم متن ًاوهيبم-نذعنالبيحلا نا هؤامحأ و هؤانسأ نامتعزاك مالا ناك ن راديو رز ميذعي

 .اسهنماع.جانج رخع م لعلااهيفاندبعىتلا مايالادد ايوب نيع راان دعمهنياناثااق دوهملاناكِلذو جيبذعم

 زع مهلعب كت رلذيوكذعب ملفهؤابحأ أوهلل'ءاند أ نولوقت 2 متنكتأ ما لق لسو هيلعهّنلا ىلصده هنئالاعف

 نلرغغي قا نميرش متن لب) هلوةليإوان فلوقلا 8 زعولج هللاىلع يذكوةي رقلهأ م مئادرك ذ
 ءاشن

 ناىو ردةناهنع متج رن ؤلاىلا اهلوعشدي متم ىتلاٍضرالا نعاوعج رئالوأ ة ١مم !!ةريهورابجا ومالسسل هيلع ىنومةو.د فُكشلاىلا

3 



 اوتو لذلا ىلا اوعج رت فو باقعلا ومو باوثلا توب ةربخ"الافنبرمدااوبل تفر صم ىلا عوج رلا ىل_ءاو مز دسفاوناك موقلا

 هزاع نأ | < اميريعب بي يل هوأنت ل>لوش (ءاشدإ نمردعب و ءاسد

 مي زو ملا سح آنامدا ى ى' 0 يت | شنهقاخلوش قاخن رسما محل لد هوامح او

 3 1 سيلامم ىزحجن ريغاك مكسن» اسامي ز روحم مس ناو ماسح اب نون رجم مد ىب رئاساك مسن اسدحأو

 هيلعاهرتس و هلضغب هذع مهصبف هي رثذ هءناعالا لهأ نمءاش نلرغغن هناف هقلح نم 1 ريغلامالا هتبادذع

 عضوملااذهىفهت داعان 8 كلذ ىغاوهدها اود اذ هريغعضومىف ةرغغملا ىنعماذبب دقوا مج هيقاع . الذ هو

 داهشالا سؤ رىلءاهبمصضغي وهيونذ ىلع قاعبف هقلحت نمءاشب نمىلعلدعب ولوقيءاشن نميذعي و
 راب وهاس لزانم ىلع نيلكتملاى ر اصخلا اود وهلاءالوهل دعو لح و زعهللا نمازهاما وهيلعاه راسا الف

 هسيقم مانام ىلع مه رامطصأو هاّض را متع :راسأ هّييصعم مهم انئحا و هاب ا متعاطي هللا مهلضذ نم ذا هنا ادذع

 ىاضر راثب اوىلةعاطلاب ىنماولان|ماولاناما مممافىدنعم_هلزانمو نم وأن اكع او رثغتال مهل لوشن

 نمبون ذر غاغا ىف نعمت, ماع اورح زئاوىرمأ ىلا | اوهتناوىبعاط ىفاوديف ىنامالايال 0 ٍْ

 وهو مانا أ ةعلز برق نال دصعم لهأ نم هم لع ”ءاشأ نمر ذغاو ىتعاط لهأ اندهن ونذرغغأن ا ءاشأ

 تاوءلا كل مهناو ) هلوذ ل وان فلولا ٍّق هيدعبف ةرقك ىلع مك نمءاش نمتدع وهلرهغيف امثدلا ||

 هم هاسنب وعن : رصت وامهتيي :اموصرالاىفامو تاو ممل ىفامربب دن هلي (ريصأاهيلاواههتنامو ضرالاو

 اهيا ولعاف كلمه.فهعمد>الالوهنمْئشىف هلك : رسال هبحأ ىبكحو رب ذي وءاشن فيك هف رمد كس امهلو

 نيب تسنالهنال 0 االو عئامنم مكن اك 508 كب ونذب ب3 عنا هلا ءؤابحأ وهللاءانب أن ن نولئاقلا

 لكري ريصممنلا وهند هما دعتدا رآن امس وهنسل اوكف كلم هن هودئدىفدحالالو كلذ دس هناك هليب ودك

 ءاد آلالث اضفوىامالاباو راد هع ونذىلعك اي ايا هباقعنو رتفملااهبأاو 506 قع

 نالسرلان مو رثف ىلع كل نيب انلوسرةءامدةباتكلال_هأا) هلوقلب وان فلولا و فالسالاو

 ىنارهط نيباوناك نيذلادوهلا باكا لهأ اد هلوقبهؤانث لجىتعي (ربذنالو ريشي نمانءاحاماولوةت

 لل اوسو مهاعداسلر ؟ ذاع وهضعب وأم مماكلذو هد هن ل1 نهانا اراموت «لسوهبلعهذلا لص هللا لوسر رحاهم |

 دعبل 0 :١الو ىعو مدع وب ال د هتلاىلص هللا |

 رم ىلأ نيل ( ىف لاق قدمازن دمت هريكب نن سنو انث لاق سر وأ انئض اراتكةاروتلا |

 ةدادعنب دعسو لب> نذاعملاق لاق سارع نت ١!نعةمركعوأ اريح نب لل عبس ىف لاق تبان يدب زلوم

 لبق انل هور كنت متنكد ةل هنا لوسر هنا نوأ* "لذا تاوف هللا اوةتادوهنلارم هيعماب وو ةمععو

 دعب نادك ن مهلا زنا امو كل اذهانلقاماد وم تب بهو وهل مرح نب ,عفأن لاف تق صب اذل هنوةص”و هثعمم

 ماو اناوسركءاجدق باتكلا لهأ اء امهلوذ ىفزعو ل>هللالز نافهدعبارب ذيالواريشب لسرأ الو ( ىءوم

 ىعب ور ل5 ئ# ملك ىلعهللاو رب ذنو زيشد كءاس دش فرب ذنالو ريس نمانءاحاماولو تأ لسرلا ع نم ةرتذ ىلع

 و2 حضولو قأ | رع ل وة ]نيس انلوسر مل وهيلعهللا ىلد دم كءاسدقانأو 7 راج دق هذ وانت ل> هلود 3

 0 نءديعس انث لاقديزب انث لاق ريش اننادض اكىطتر اهنا نيدىلا ؟دشرب 0 وىدهلامالعأ يا

 نيب هيهثلا ف درفئذلات ا رقاد ءاح ل سودمل عقلا ىلصد وهو ل سرلا نة ةرثق ىلع ك- ]ني انلوَد 5 ءاجدق هلوذ
 لسرلا معاطقن ا ىلعلوقب لسرلانمةرتف ىلع هل ةيذدنا نلهتمهغومادهوهرونو هنن ا.د همف لطا ءلاوقملا

 ةرثغلاو لسرلا نم عاطقنا ىلع ىدهلاو قا وكل !نيببانلوسركع تيكر حاطولالا عضومااذهىفةرتغلاو
 [هاذعم عضوملااذهىف ةرتفلا كا ذكر نكسوادهاذاكلذوا اروةةرتشإ حالا ازذا_هربذلث اهل!لوق نم 'ةلععلا

 ىاعلا| وذو هيلعوريجأ ىبععصالا ىلع 4 ه) هريح نم لا ةفرابحلاو هرج الا مفانموايندلا بلاطمن : هدىلا ناصاوريغهمشلا ىف

 ىلع ساثلا ريس ىذا كا ا ا ا ا سس ب سس

 ءارغلا راش اوهو دب ربام

 مم ملءار غلا لاق ب اسزلاو

 نيؤرح ىفالا لعفأ نمالاعف

 نم كازدوربجأ نم راج
 ةرامح هلذغ لاعب و كردأ

 ةعقل ةلن وط تناك اذا

 وقلاواهملا ىديالا لصتال
 ةياهنو ا اغنىناوناك

 ىموم موق نيفم ظعلا

 ليبس ىلع اولاق ىد منع
 نانا داعينسالا ىف دغلا ملا

 ان وعر ةءايلعدب
 أءاف اهنم اور ناف

 الو ىلاعت هلوقك نولمخاد

 لي ىتح ةسنجلا نولحخدي
 لاف طامخلا مسىف للا

 نلاكو هم نالحر

 كا روفاع نيذلا نم

 ىًامهلع 5 1 لدجو

 هلوقب ةقثلاو ةيادسهلاب
 حوذ ص هرمصن ىلع دامءالاو

 نأ لعحو نالح نلةقص

 لاقةسطرتعم هلج توك

 توك نأ ز و لاغقلا

 ىلا نوفا ىف ريمذلا

 ىلا دئاعلاو لسئارسا
 هرب دعت فوذ<# لوصوملا

 وثب مهنا نيذلا نم

 تورابلاوهولبثا 0

 نمنالحرلا اذه ىلعذ
 مسهأع اولددا ن رابحلا

 دعؤلا ىف ةغلابم بابلا

 لاف هناك رغاظلا و رصنلاب

 قييم مهدلب بأي ماحد يم
 لوك راشالو رانغتا مهتم

 هللا ىلعو صا. ءادعأ ارهة ف مالسلاهيلعىموادعت ادن .مودمأع ه]هر هرم هنىف هللاةداع نما معن وأ انط هواعنوبلاغينافدوةاداذافراد

 ' هربا يىلعاو اكون ل» م4 . أ مظع نمنيغئاخ ماو ريصت ناىيتن الفر هنلا هللاك دعوا. 1 ىعااواهد_امواهلب ,ةاممرال:ناذي الل ءاغل او اكوخذ



 نسب ولايك انلاهعب 1 نفسا ف مهاوحداوةناهلشدت نلاثاا ولاف م ومو ةودن ةمضصا نيك ومر دّعلا هلالاد وح رلث ' رم نينموم مك نا

 4 ىحلاوباهذلا نوز وةمس<اوزإل مولعلء العلا ث ااه كيروتنأ !بهذاؤاهمف (910 و مادامادبأ مهل اوةيدنك اتلايفاودازو

 اودصقب م مهنأوأ ىلاعُت

 كلوةك ناهذلاةةمقس

 دب ربى اح بهذ هّدماك

 دارملا ل .ةوةدارالاودهّةلا

 هو؟«ونو رههودخأ برلاب

 ىموع نع ريك اهنالاب ر

 بهذا ريدعتلا لسقو

 كِع در كل نيسعم ٌكنرو
 هلوق 'هيواععال نكللو

 تن هلوقل قسالو الئاقف

 ناىعحالو ةدداو ةدئاف

 وارغت مهم لوّعلا اذه

 ىلءىسوملاواذهلف قسف
 ثبلاو ىوكشلا ليس
 ىسفنالا كلماال ىلا نر

 هيارعاف حاجزلا لاق ىنأو

 عضو ىلع عفرلا ناهحو
 ىمسفنالا كلم الانا ىنعملا ىلا
 ىلع اًقسنوأ كلذك ىنأو

 انآ كلماالى أ كلما فربمذلا

 ىلع سنلاوانسغت الاى او
 ىناىأ ءاملا ىلع قسنهنا

 وأانسن آلا كلءال ىخأو

 الا كمال ىأ ىسغن ىلع

 ىاالا كلما الو ىبسفن

 هلاعطم تاك اذا هاا نال

 م هناك وه«تئعاط كلام وهذ

 قونولا لكنياجرلاب قب
 هلعلوا امهرك ذيمل اذهاف

 هقفاول نأ الملقت كلذ لاق

 نس دلاىف هن. .اول نم داراوا

 مولا ند وانتي قرسف ذاق
 مهد وان نب لعامق نقفسافلا

 هلو# م نم اشكو

 نيملاظلا موقلا نمىنكنو
 مهند وانني لصف .: ارملاوأ

 تس س77 7 سس بجبل

 نالتاقم نعش ريغمنو ريس نوؤش وعمر ةنس نيعد رانوهش م ممادارااواكد رادريغ نم مهل هللا يدهقي مث ه0 نبعد رت

 ها ٠. ةرتغل كال: ةدمردق قلد وأتا اله فلتما ماهعاطقناكلذو لسرلا ءىحتنوكس هب دارب توكسلا

 انرمخأ لاق فاز رلاد بعانريخأ لاق ى< نب نسما ارئصام هنعرمعمىورفةداتةنعءالذىف ةءاوزلا ىف

 ةنسنوتسوة اه سن ل سوا مهن ءاعهتاىلصدمحتو ىسسع يد تاكل اق لسرلان مةرئنف ىلع هلوقىفةداتق نءرهعم
 ناك لاق ةداتقن ع لمع اد لاقديزب ان لاقرمش انياهصام ه«سنع#ب ورع أ ثديعسىورو

 انثص ص لسعأهتلاكلذ نمءاشانو هس اهماانارك ذانههلعهتلا ل صد#تو ىسعنيب 4

 34 ةرثف ىلع كل نيب انلوسرك ءاحدق هلوذ هنادكأ نع :رمعمنعناشسولا اذ لاقنيسحلا انث لاق م

 ةئامسد ةداتث لاق رمعملاق 5: س نوعب راوةنسةثامسجنامهملع هّنلا لص دع 7 نع نب ناك لاق لس 7”

 دااخنم لضغلاذاعماب آت عم«لاق جبر غلان نيسحلا نع تثدع اعينورخ ال19 ناودسو ةنسسل

 ىسيعْئيب ةركغلا تناك لاق لسرلا نم ةرثف ىلع هلوة فلوق لاهذلا تعمم لاقناملس نب د عانريشأ لاق

 نأرب ذنالو رمشد نمانءاحاما اوعننأ هلوقب ىعب وة:سنث الدواعطا ون ءةنامع راامه طا لمدن رو

 دق مالك لا نعف اضل راو ئالتأ ىنمجاواضت نأ كلهن نبي هوان :لحلاقاك اولوقن :ال ىو اولوقتال ب

 عطقدت هنا هرك ذزرع مهلبعي رب ذنالو ريس نماي ءاحاماولوةنال ىف ىلهرلان هةر ذ ىل مل نيس انلوسركء اج

 هلوسرب وهبنماو هّنلاعاط أن هرمش لاري دل اج وقعا ىف مولا غل 53 أو مس وهيل هللا ىلص هلوسر مهر ردع

 سوعيلعهننا لصد ]وس ربذكو ءاصعنمرذنملاو ذذلاب وهيرخ 1ىفهباوث م نمل هان ااع لمعو

 «بتمامق ىف هياذعدي دشوهداعمىف هباّقع رمل نم هيك لبقالاعهسمهن .وه يم نمهللا دنع نم هان أ امربغب لعو
 دوه. اءالؤهأ ءؤانث لح ىنعي ( ريدقْئش لك ىلعهللاورب ذيوريس بك ءاسدقف) هل ودلد انىف لوقلا ُُش

 5 ر اوهكنلا ملسوعيلغهتلا لس الو 3 اعانعة>او 4 كلاود 00

 نه «سلعن امان نيس لوسو لل اع نحانتاب , ملاولوةئالم كوكي داره نم بلع لكشأ امك نييسل

 ناصع نموت 0 ىلا وهن مأ اع ليو ىلنمآ ن هرم لل اوس راك دنع نمإكءأم ءامدعذ ةلالضلا

 ىل_ءىلاةعاوةناف ىنعاط /نمباونو ىناصعنمراةعىلءردقأ ْئد لك ىل_ءرداقلاان او ىرم ف لاخو

 انى افىرب ذو ىريش مكسقي دس صو ىاب اهك-ةءاط ىل_عهاوت اوبلط او وسر كس ذكن رئابايستيصعم
 ةمعئاورك 0100 وءلاقذاو) هلو لب وان ىفلوقلا ُُه هملط د هنوقن الوهدا راى هرمعنال ىذلا

 ىنلاف م رعت هنا نماضأ اذهو ( مكملع هللا

 هللا عنو رثك عمدا :رلا ىلا مهتباناءطب لجلال قال هدو هش مهراشتا وسوق لا نع مهدعب و

 لزْس 0 ياك ا م ] آو هي دانأ عسباشتو مهدنع

 هللان ءراهذلان اف مهنمكباصأامىلعسأتال لو لقانا لس اه الوت اوعي هناا اساس 4

 ىقالاعز رعت د ومولت اوأو مهفالس ًاتاداعو مس متاداعنمةرخ ”ةلاوامندلا ف طملا مهلهنفامو قا ن م دعبلاو

 ورك ذالوة: مكلعهنناةمعناورك ذا موقاد مهل ىسوملاقذارك ذاو ادي رهيلعمللا ىل_صىمومالوشأ مهم

 نب انع ريد لا نب هللا مع انث لاق قدما ان لاق ىنثملا 7 اكمكلبقمءال1 و دذعهللا ىدان أ

 ىنث لاق هللادسع انث لاتىبثملا ,'مدص 0 عزرا ىداب ألاقمكملعدتلاةمعناورك ذا ةنيبع
 هّللانالائلةامانرتااءاوهللاةسذاعلوةب مك اعهتلاةمعناورك ذا لوذ سابع نب ان ءىلع نع ةدواعم
 مذا ىناعمدح أ. ةاعلا تناكذااهري_غوةمفاعلا ىلع كلذف جا رك دن كلذ معد مش ميلاني طصخ

 ركذ ىمو«ناهوانث ل->+ كلذ. ىنعي (اكواممكاعوءاسنأ م 4 50 ةايقلت 0 ُ

 لاعفنم رابخلا لا ةىف هللارمآ |عابت !ىلعكلذب مهضر 3 مولبقمنال ومهدذعدلنا ماي اب ليثارسأ ىتد نم هموق
 بنغلا هناي مكنوربسخي وهيحوب مكنول اد عام ءامسن ١ امكسف لعح أب , مكاضف نا مكمل ءهلناةمعن اورك ذاءهل

 ل
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 .موقلا ىلع مدنتالونزعتالى أس نالفيلادثلا نواف لام ىلع مدنوان.لعتو.ةدو لاول نوه مهني هلا يحخاف مولءامدابل مال ل بلع
 لزت موق ىل_عنزحتالىأ مل-سو )90(  هبلعهللا لصدم لاياط كلذ نوك نأ مهضعب زوجو مهقسغل باذعلاب ءاقح أ مهماف نيقس اغلا

 مهراتحخا يذلا مد مهفاوأعج مما ىبءوم مهرك ذننذلا ءابدثالا تال .ةفاذههكنامز ىف ريغ الذ طعبرلو |
 انئاقملالحرنيعبسهموق ىنومراتخاو لاقفهنلا مهر كس ذنءذإا نوع.ىلا وهو ليلا ىلاراصذا ىنوم
 كلذف نكمل هنالوموممسهل كلذ لاقامنا ليقو'<نومدسخب امدخ ريس غ نم يكل رض“ اكول ءيكلعجو
 ان لاق ديزي انث لافرمش انشد كلذلافنمركذ مدآ ىتننمدأهمدخت م-هاوسد>ًنامزلا

 اكولم كلعح و ءاسن أعمق لعحذا مكيلعدلل اةمعلاو رك ذام وكان 4سم هع .وملاقداو هل وق هدا:5 نع لل.عس

 امداخواتب كا منم لكن ورخ آ لادو اوكلمومدآ ىبنءمدخللاههلرضمنملوأ مما ثدحن انكلاد
 نياأن سدا لاق ىلع الا دمع نب سنول اشادع كلذلات نمركذ سانلانمناكنمانئاك كلموهذ ةأ ساو

 لحر هلاسو صاعلان ب ورعنم هللادبع تعم« لوشن ىلبل انجب رلادبعابأ عك هنا ى اه دوب اانرمجس أ لاق بهو

 :لاق هنكست نكسم كل لاق عنلاق اهما|ىوأنتةٌ اكل أ هنلادبع هللاةف نيرحاهملاءارقف نمانسل ألاف
 سن اةزجولأ انث لاقراكتنب ريبزلا مع كوالا نمتنافلافامداخىلنالاقءاينغالا نمتنافلاق
 هناك ن ممسومملعهنلاىبصهننالو -ربلاق لاق هنأالا ملعأ الفاكو ل ملوي ملسأ نيدب زتعم-لاق:ضابعنبا
 نءدبج نع ةلس نداج نءراب ادع نءالعلا اند لاف ع وثب نامعس امص كاموهف مدامو ثدد

 امعاةلاقملاهزهاولثاهلاقفرادو مداخ وبك مالا كلا لهو لا ناكواموك_اعسوت: الاوز هال هنا نسحلا

 انئثع كلذلات نمركصذ جاوزأوءاسنمهلو مدخناور ودلا نوكعاوناكم مالك لذ ىضوم مها لاق
 وب تناك لافاك وام مك-اعجو مكسحلا نع رألافر وص:منعرب رح انث الاقد_.جنءاو عدبكو ثبت ايشس
 ح نايغسنععبكو انث لاقدانه نص اكلمدعمداخوتأ صاوتي مهنملجرلل ناك اذا ليئارسا
 مداخل اوةأرملاو رادلا لاقاك واممكلءجو كلا نعر وصنمنعنابغسنعىلأ انث لاق نامغس سد صو

 نعشعالا نع نايفسس انك لاقلمؤم انث لافراشب نيد انثرص ةثالثلا نمنيتنثاو ن امغسلاف

 ديعانريخأ لاق ىح نين سحلا ص مداختازتببلالاقاك ولم مك اءحو هلوةىف سابعزب | نعىل-ر
 ةحوزلا لافاك واموبكلعجو هل |وة ىف سابعنب !نءهريغوأ مكمل نءروصنمن عىرولااانرعخ لاق فاز رلا

 قدها نع م ىنأنبانعىسع انث لامصاعوبأ انث لافورعنيدجم [ش دع ثببلاو مداخلاو
 دمج نب ىلع اذ؟ لاقىتأملا نئدط انويبوامدواحاو زأمححل لمح لاقاك وممكن ءجوهننالوق
 مكلع>و هنلالوق ف سابعنبا نعنارهمزب ن وممن عمبعن ننجاحج نع ةبرواعمولأ اند لاقىسلابطعلا
 نءنسملا (نيثرص اكلمىعس رادلاومداناوةحوزلا تناك اذاىلثارساىنب نمىل-رلاناك لاقاكولم

 ةداتنلاق مدخلا مهك-املافاك واموبك_اعج و هل اوقىفةداتة نعرمعمانريخ لاق فاز ىلا ديعانرمأ لاق يع

 نع تايفس انث لاقنابأنن زي زعلادبع انث لاق دن بث رملا *مدص مدخلا |منملوأاوناك
 هلوش ىعامانو 10 1لاقو 1 وامدخوااوز مك لج لافاك وام كل عجور ها نع سعمالا

 لاق نورهنب ىموم 1 م رج كاذ لاق نمرك ذ مهلاومأو مهملهأو مهسغنآنوكلع مهمااك وم مكلعحو
 فقل ولاهو هلامو هلهأو هسغن منم لحب رلاكالعأك وامهلعحو ىدسلان ءعطابسأانث لادا نب و رعانت
 دجتذمأ هيىبع مهضعب لاف ناطمل اذ. هماونع نوف فلتحخا ( نيملاعلا نمادحأ تود لامر ان آو ) هلوق لد وان
 نعت ايغس نع ناعنب ىو انث لاقعبكونبنابغس (نثدع_كلذلات نمرك ذ مسوءيلع هنلاىلد
 لافو مس وهيلع هللا ىلص دة مآ الاف نيملاعلا نماد- أتوا ملام ان او ريم نب دعسو كلام أ نع ىدبلا

 وأ انث لاهو رعود ْئسدص ثالذ لاق نم يك سو هيل عدللا ىل_سصىسوم مو5 هن ىع نو رخآ

 انث لاهد#ن ثرحلا وسد ىسوم موق مهلأق دهام نع مه ىلا نب !نعىسع انث لاق مصاع

 اوغلتدا نيرسغملا نأ لعاو

 لهنورهو ىمومناف
 لاّعف المأهستلا ىف ابقب

 هاسرال قرش نأ اعدهنال

 باح ىن لكسر مهيب و
 ءاسنالاو باع همّدلا نالو

 . اهماو ذر حلا ناذعلا

 امهنانورخ ؟لافوادر ع
 هليأ ناالاموقلا عمانأك

 تناكرانلان [5ناذعلا

 ٌئامالسو ادرب مهاربا ىلع
 تورهنالاق نءءالؤد نم

 هنشلا ف تاممال بسلا هيلع

 مالسلا هيلع ىع .ومتامو

 لح دو ةادسا هاسدق هلعب

 ءاع رآ مالسلا هيلع عش دولا

 ىموسم تدنأ نبا ناك ود

 تاع وو 4 وملعب هي دو

 ةتغب هستلا ىف هامقنلا

 تلاك الاةظلغ تابوقعب

 قبلب لاق نمم# مو عشولو
 دعب مالا ه.اع 0

 | مهرهتو نيرابجلا براحو
 ةيقس الملا صدرالا نأ

 اوغلتداو مع ىلا عت هللا و

 ةزاغملا ىهوهستلا فاضدأ

 . عسرلالاقفاهيفاوهأت ىتلا
 لف و ١ ارذددس رادقم

 نيثالث ف محا ارذ ةعسس:

 ىن اى ةةدس لبق واعرف [|

 اهناف هلوذنأ ىلع نو رثك الام صراف ف لأ ةئاسقساوناك لئقو رشع ( سداس ب (ريرختا) - 0

 نم مه.لعهنلاةمعت نإ ذعمناكو «ةعاولرا ث.عمهاذااوسمأواو م ساذا سن داجةرا لدسإلا ىلع مو لكن و ريس, اوفاك عذم < ردت ةمرجخ



 قا يا فقتي ونداتمل هدو وهدأوبرمك» ق.غشلادلاولك ةرهاظتم كلذريغو ىولسلاو نملالازئاو مآمغلا لملاطت
 ات رس ل 48( هنابلوقلااذه لك ثدوهناسحاو

 ستساا تسلطتااطتاتساال اتا سلال كالا تس. اتلا

 ىلا 5 نأوهمدعحال

 تاراماب ولومبتلل اني رط
0 

 بحي ىلا ىراو1تا نم
 11 اهم قا 1

 لاعمال ١ ىتاا تار عملا

 ناوهضعبلاقو اهعوقو
 هناو دعت م رفلا ازه

 قثكلاب مهرمأ ىلاعت'
 ةئس نيعب رأ ةزاغملا كات

 مهعينصءوس ىلءمهل :اءاقع
 لاك ثاالف اذهىلعو

 هيلع يمومراشأ ل دوأتلا
 ىوّلاىلاح ورلا مالسلا

 تلعلا ضرأاولخداةيثدبلا
 هّلبا اهمتك ىبلا ةسدقملا

 قدعتسملاناسن اال ىلا عت
 ءابعأ لمحت اوناهف هرطغلا
 | تاغلاخلا مو راو ت ادهاجلا

 نالد روهل لاف تاضاي رلاو

 ةنئمطملاوةماوالاناسغنلا

 با,مئلخداذا نوبلا كنا
 لديتست بلطلاو دجلا

 ارد ترف تعتلاب ةحارا
 ىلاعت للامر امهلوشب
 ىه ةنس نيعب رآمعلعكلذ

 سفنلاط وظح ءاغيتساة دم
 0 او ةرامالا

 تح هوقكبلغالا فاهاوق
 نيعب رأ علب وهدشأ غلباذا
 ىهتتكن د كالا فوة

 انمماسلا هيلعوموم نا
 سفغفنو هسفن كلع هنأ ن طا

 لاخلا ىئهلبا هالا هم

 ءرابا ناله #تم أ ىلعءاعدلاب

 اهكلماذا هسفنكلع اما
 ىلعومبلءلصمهللا نول عي الوهماف وق دهام هال اهم عأي ؛ ردرسكو متربص نيح لاف نم نيد. وعيد تاَتْشفنْسْعا اون

 وهموضعب لاّقف نيملاعلا نمادحأت ود ملام هللا وهأن 1ىذلا ىفاو غاتدنا 00 اره نيد مهلا نيملاعلا

 نعنايغس نعبأ اذث لاق سيكو نب ن امس انثص كلذ لاق نم 00 د مامغلاورخلاوىولسلاو نملا

 وربع نب دمت وودص مامغلاور او ىوأسلاو نا لاق نيملاعلانمادح أتوب لامك ان ١ اودهاع نعل حر

 لأ د نيلاعلا ساد أتون امو انآ اود_هاكشن نعمت لأن بان ءىسعانت لاق مداءوبأ انث لاه

 كلذلاةنمرك ذ ةجوزلاو مداخلاو رادلاو» نورخآ لاقو مامغلاورخاو ىولسلاو نملا ناني
 مامك انو ساءعن نع ءاطعنعو و رع نب ةهلط نع ىرسل ان رش انث لاق قع اانث لاق ىنثملا
 انث لافزؤ ,رعلادبعانثلاقثرخلا مس يت ةحو زلاومداخلاو رادلا هن وك لحرلا لاق نيم اعلا نم 6

 مادغلا ور اوىول لاو نملانيلاعلا نما دج تول 7 ارو سابع نب !نعد هاك نع شمالا نعنايغس

 ليئارس !ىنبل باط+نيملاعلا نما دحأ توب لامك ام اد لاق نملوق ب اوصلابىدنعكاذ فلي وتلا وأو
 مامك ان آو هلوق نا ىلع لدن مالكا ىفةلالدالوهيلعفوطعمو كل هللا ةمعناورك ذا هلوق قايس ف ءاس سدح
 ََت روك ىنافكلذكك الذ ناك ذافةي الالو اف ممجاطخع ىدن ,!نيذإ|باطخ نعى و رمصمْنيملاعلا نم اخ رو

 نيملاعلا نمادح تون لامك ا أو هلوق نان اط نط نافوبه ريخىلا مهنعفورصموه لاقي نأ نمىلوأ مهلاباطخ
 توك ماماذ# مثالا هللعاهسن هئئاتمار ىعمثيتو أدت دة مأ تناكذا لم ارسا ىنبلاباطخ هل نومك نأ روحال
 باط+نيملاعلا نمادحأ تود لامك ان او هلوقنا كال ذو ناوصلارب ريغ. نط دف نيملاعلا نم نم مهو عشري ريغ اذحأ

 نامزلا كلذ ىف وأ نك : مو تام ز لكى م لاعال هنام زىلاءئااذب نعوذ مون هموغل لس وةبلع هلا ىلصىسمومن
 مل سوه مل علنا ىلص هنممالكلاب رف نيملاعلا ن مادحأ لسوءيلع هللا ىلص هموق وأ امهتمار كو ا

 هللا بةكىثلا :سدةماضرالااواحداموقاب) هلوةلب وان ىفلوقلا ُُه نامز لك مي الاخ
 نع مهاباو هأو ليئارسسا نب نمهمو ةل اسوم ءاعهللا لصىسوملوذ نعهر 5 دز * هلي نءربخ اذهو 0

 ةسدٌقملاضرالاناهانعىتلاض رالا فل 0 مدل اودي مهد هاباا هللارضأ
 لاق مداعولأ انت ل مسرح كلذلاق نمركذ هلو>اموروطلا كلذ. ئع 0

 ولأ انث لاق ىبثملا 77 هلو>امور را ااه م انوع سعت ان
 رب زعلادبع د لليمن ترحلا ١ ٠ مرح هل_ةمدها<#نع ون ىأ نما ن ءليش انك لاوةغب دح

 لاقو هلو>امو ر وطلا لاقةسدقملا ضرالا اول هدا سايعزب !نغدها نع شمالا نعنابغس انث لاق
 رمعمأنربخأ لاق قاز رلادبعانريمشأ لاق حنين سلا انيدص تلاد 0 ماشلاوه تورخآ

 كلذلات نمركحذ اح رآضرأ ىهنورخآ لافو ماشلا ىهلاقةسدقملاضرالا هل 0
 لاق مكلهنلابتك ى لا: سدقملا ضرالااولحخدا هلو ةىدي زب !لاق لاق بهو نبانريحخ أ لاق سأوب

 اهراىهلاف ىدسلانعطابسأ انث لافداج نب ورع انث لاق نورهنبف سول مرج احب :رأآ
 نع هم 000 ا سناشم د لاهراشب نب هاربا اند لاقويثيهلا نبع ركلا دمع نئدص

 ةبسدقملا هلو وع ىع :و ند رالا ضعي ونيطساف وقد مدة سلبعملا ص 0 واح را 1 ىهلاق سابع ١

 نع عن أبان حىسع انث لاق مصاعرلأ انت لافور نادم م مح 5 ةكرامملا ةر_عطملا
 دن نأ نبانع لبش انث لافتغيذحوبأ انث لاق ىتثملا م رص ةكراأالاهةسدقملا ضرالادهاع
 هللا لص ىع .وم هللا بن لاقأك ةسرقملا ص رالا ىهلاقد أبا اوصلاب كلذ فلاوقالاىلو ودب هل“ ع دها< نع
 0و النب يحالوريملابالا تضخ هد 'اردنالضرأ تود ضر اهنا, كلذ فلولا نال رات

 + عاج عاجالرصعر اد رعوتار ةلانينام ىلا ضرالا نم نوكس تأ نم محرم نلا اريغهيةداهشلا

 طوغملاس وللا فسدت آلا مكلهللاب 25 ىلا هلوقب ىعت وكلذىلعرام اءدخالاب ءارلعلاو ريسسلاو لد داتلا

 0 ااا حتتلحححححببوب(ووو(ن(ت-ِ(-ي سس

 اهنا :

 31 :هأنأد ان رقاب رقذاق زالامدآ ىنبا ًابنمهي ءاعلت وز لجو زع هللا لوةنيجارلاو -رأا كنجرو كاضغب لكل 9 ,اسرملاوءاسنالا عس 2
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 اما ا ل ل يو اون نمل
 0 1 ا السلا هز عع ع ١

 ؟نا كل ةفالُل_لاىدب طساببانأ امىنلتقتل لدي "ىلا تاهس نئل ئقتملا نمذشا لبةتبامغالاف كنلتناللاةرخ الا نم لب لوا مهدحأ نم 5
 انلتةفدصت ا #_تقدسغن هتءوطف (9و) نيملاظلاءازحكلذو رانلا باك نمنوكتف لأ او ىمئاب ءوبتن أدير ىف انيملاعلا برهن فاخأ

 اهانكس مهملعأم ركثو نك اسماه طوشحلا حوللا ىفاتنثمن روك فيكف وهاعتم را مخاف هلوقءاهوأشد م

 لاقاءاو زعو ل>هللالاف5 مول تر اصواهولزنواهونكس دقو نك اسموا راد ل#.ءارسا ىئبل نك اهنا لبق

 مهصأ نيذلا ناكو ليث ارسسا ىبل هلا همتك اهب ىنعت مك-اهنلابتكىتااًدس دقملا ضرالااول دا ىموم مهل
 اهلودتدي مهم نيذللا مةكءرك ذىلا عت هللا نال سوهبلع هللا ىلص نعن لو ليثا هاى نماهلودخد ىسوعم

 كاذىانلتىذلاود: واه تاهحواضا آناك لوقلا اذ مبطوخ نْاناكوالحددق بلاكو عشول ناك ذا

 هنلابهو ىتاا ملهنلابتك ىتلاقعس! نبت نغ ةلس انث لاقد.ج نبا انثمص قصسأنءالاق

 نوز_هنبىءومكلذب . اننا دع سأ ىنعععضوم اذه بتكسص ىءملوقيىدس.لا ناكووكل
 ىتلا ملهننابتك ىتلاةسدقملاضرالااول دا ىد_سلا نع طابسأ انث لاق دامج نب ورمع انث لاق
 هللانمرتتاذهو (نيرساخاوبلقنتف كرابدأ ىلعاودنرتالو) هوقلا ْوَا:فلوقلا يم املا كحأ
 هرك ذرعهللاصأ نعمه ص أذا ل بئارسا ىبنمهموقل مالسسلا هيلع ىبوم لق نع هرك ذزسع
 ضرالا لوح دنم هيك ىذلا هنلارمالموةلااهأ اوضءام_هللاق هلاةسدقملا ضزالالودندب هايا
 اوضما نكسحاو كنا روىلا ىبسعي 1 ,دأ ىلعزن دن ص ىرةهقلااوعحرتاللوةباوديرتالو ةسسدسقملا

 فوبلعم .ويجول او مهلا تغب هناك أ نيذلام وعل اىل-ع ل وحخدلا نمهن؟سأ ىذلا هللامال امدا5

 نيبئاخاوفرصنت مكنانبرساخاوبلقنتف هلوقب تعب وارارقو اذكسمكلابتك د قدرك ذزعهللا ناو مهنرأ
 امو لئافلاق تاف عض ,وملا اذ_هىفهنداعا نعتينغملا هدهاو ب عضوملا اذ هريغىفةراسملا ىنعمانيب دق واذكه

 عيه ااا

 مهم أت لعدقو مكلهنلاستك ىلا لاف فيكف لئاق لاف نافاهمف ىلا ةرئابجلا نود لزانمو نكاسم مكانا

 وأن رمان اوبل ةنئف كواردأىل_عاودترتالةسدقملا ضرالا لود. هما ذاهموقلى سوم ليةهجوناك
 رغكلال هأ نمامفنملاةةبهصأ ناكهرك ذرعهللانالبق هلت اعحاضرأ لدن /نمةراسحلا بحوتسا

 دشن امهدحأ نيهحو نم مهلعهنلاضرفاذا مهك رثبةراسكلا موقلا بحو:سافاهل وخد مولع ضرفوهن

 مهمنلووأوق :وصضرالال اوحندوهك رت ىف نبأ حأ مهنالتىناعلاوم_وملعدض رفهتلاناك ىذإاداهللا ض درك

 اهتماو-رخ ناف اهتماوجر تجاهل دن نلاناةسدقملا ضرالا اولد مهل لاقذا لسوهبلعهّنلا لص ىموم
 موقانهلوقةداتك نعدنعس انث لاقدبزب انث لاقرشب اص اعكلذفلوة.ةداتقناكو نواح اداناف

 فلوقلا ف ةرمعلاو ل اوةاك زلاوةالصلاب او م اىاهماو مأكل نيا تك ىتلاةسدملا ضزالااولندا
 هيلع سوم موةباوج نع هؤانث لسحهننانمرم>اذهو (نيرابحاموقاهنناىموماياولاف) هلوقلن وان
 ناب كلذ ىفهيلعاولةعاو كاذ نم هيمهضأ امىلا ةباجا <. ءاولأ مهماةسدقملا ضرالا لوحدي مهم أذا مالا
 مهوعع رممانل 8 دود الوب مج رعانلة ةاطالنب رامحاموداهل او-دنأت صان ىلا ةسدقملا ضرالا فنا اولاق

 مصحارابجلا لص مهزبغ مالارئاساورهةدقانلرك ذاسعف مهةلح ممظعو مهشطب ةد شب اوناك مهنالنم رابح

 لبق ىتحاهبحالصالا بلط لط اي وأ ق حب «سسغن ىلا اعغنرتجا نم لك ىفل مت امن هريغمأو هسفن سعأ
 ادهنالفري- مهلوق نملاعفوهاماو رابحي رولعاونءومهلارهو سانلا ىلعانغي هش لامىلا ىدعتمال
 زحارلا ل وق«:موهمالوءحلصأ اذارسكلا

 روعلاونمنجرلاروغو ه ريف 4الانيدلاربدق
 هبردقب مهلرهاقلا هدابع أ ملصملاهنالرابملاهرك ذىلاعت هلياءامم#أ نمو لصف هلالا نيدلا ملص دقدي رب
 طابسسا انث لاقداب نب ورع انث لاقنورهنبىمومهي ٠ماصام مهقلخمظع نمهنرك ذامتو

 تبي ضرأ ىهوءاحي رأىلاري_سلاب مهسمأ مثلا ليئارسا ىنب وىموممأ نماهرك  ذتصق فىدسلا نع
 تسمم 2 2م يم ري ا تت تحل

 ضرالاف ثحنابارغهنلا

 ةأوس ىراوف فرك هرريل
 نأتزعأ لي والاف همخأ

 نارغلا اذهل ثم ن روك ٌ

 مداف ىنأةأوس ىراوأف
 كلذ لحأ نمنيمدانلا نم

 هنأليثارسا ىب ىلعانبتك
 وأس هنربغب اسغن لثق نم ٠

 امغ'اكف ضرالا ىف داسف
 نسمواعسج سانلا لق

 انحأ امن اكف اهايحأ
 مه ءاسدقلو اهعج ساناا

 ١ اريثك نا مثانيبلاب انلسر

 صرالا ف كلذدعب مهتم

 نذلا ءاوخ اا نوذرسأ

 توعسو هلوسر وهل نورا
 اواتعي نأ اداسن ضرالا ىف
 مهيدنأ عطقت وأ اويلصت وأ

 واف ال نم مسهل رأو

 مهل كلذ ضرالانماوغنب
 فمسهلو ايندلا ف ىزمت
 الامظع باذعةرخ ألا

 تألق نماوبان نيذلا

 نذااهيأانمحر روفغهللا
 اوغتاوهللا اوقتا اونمآ

 قاوده وذل. سووا بلا
 نان ومغت مكاعل ]بس
 فاممولنأول اورغكنذلا
 ةسعم هل 'مواعيمج ض رالا

 رات اذا ع نساياودت
 مهلو مهتم لقت أم ةمايقلا

 نأنوديرت ملأ باذسع
 مهاموزراناانماو>رخت
 باذع مهلواهنم ني>راخع
 هْناناهسلعبوتي هللا ناف

 ةغبضملا نونلاب كنلتفالت ارقلا(وي دفئ لك ىلع هتلاوءاشم نلزغغي وءاشب نم ذعي ضرالاوناوم.لا كام هقلانأٍلعت لأ محرروغخ



 نونلأ حشيش روأر ثؤد زب نونلار كلج 5 نم مذانورغعجم ولأ ماكملاءاي خشن كيلا ىديدي زنعلدغلاىور
 فم 2 كتلتقال طخ “ألان ماو هو لئالو مغمهنامهوال ل صوولوافو ذكرك ذا لومعمذا نا ىلع( ٠ ... )مقحلاب فوذولا#و ربغولأ ناك تمد

 5 ثالددال ه نعمل ُُط 5-0

 وأ ماللا رامذا لامّمحال
 ج رانلا ه ئيملاعأاءاغلا
 نيملاظا!نيتلجلا ىالتدخال

 3 رسال اءاغلا لحال»

 جاىخأ ط هخأةأوسو

 نم ضرتعااملوطا
 هيلع فوطةملاو فوطعملا
 لجأ نم جب ه نيمدانلا

 هلوةنال كاذك حب كلذ

 قاعتي نأ صن لسحلأ نم
 اع.ج ايكو مصار

 رابحالا تيئرتل مثال ز

 ضرالا نم ٠ توفرسسأ
 3 مولع ال ه مظع ّط

 اوصعفدما دق مهاعلافوهست راق الاح رهام .رادجلاكلذذ اف سعتلااوأ ريح مهسفنأا اونا ن ولنا 0 0
 اوعحرم من اواولتةل مهن عهتلا عفدامال اول هناو كو نغا اودارأ ممااوعز ءالؤهناف مهنم لئاق لاقت مهنم اوكحدو 5 امل 7 0
 نبانعىسع انث لاوئمماعونأ انث لافؤرع ند# ٠مده بتعلاذود مالسلا هنلع بوما نوهت ءم-رروغغ هللا

 مالكلانمد روصقملاداحتا عم

 عمذوصقااداحتال ٠ ملأ

 ٠ مقم نيلملا فالتما
 بوت, ه ميك ط هللانم

 ريسفتلا دي هرب دو ط ءاشب

 كاتم هوم وتلا
 مو:مهذا هلوقيلاعجار
 منيديأ مبلااوطس نأ
 لحالرك كاع هن اعف

 ُ : © هم : 5 . . هلع رز أ ىِلص هن :ةملسلا

 ] انداو واماس-اهلاح راننأ ر وامك اس لك ان ىهاذافاهانسسدأو ض آى اب رمان ااولافو ريبخلا ليثارساى ب ا

 ! ءاكبلاب مهتاوصأ اوعفرذ لي ارسا ب نمةعامجلا تةجرافذ ارا لستم م نيعأ ف انكو ةربابحلا ىد ةربايجلا ث - ةلا هنلارحنأ 1

 ةدققتوغانتا و ردم ضر ىانتمانتبلاب امهلاولاعف نو رهو ىس ,ومىلعأ وس .وسووةهلملا اكلت بعشل ,٠ اى ع ناككلا له زارصا

 | ىادوعقانك ولوةمتغاتلاقت اوانؤاتباوانؤاسشن نوكّدف براق عقنل ضرالاهذ_ههننأانلخدي مودي ربلا 0 اال ال الاؤوهتدعت
 لوغلا ع رس مىلا فرضتنواسأرانءلع لع اولاعت هناحتألا لوي لجرلا لعجوانلاري ناكر صم ضرأ ناومدآ ىنباةصقناهمتخ م لا ا دلع عد درر ل جعحوانل ار يدغن 24 1ك 9 ١

 / "1 ا 07 1 ا يارا كل ل و

 نيدلانوكسبانلسرةةوصوم

- 

 او راسف لي ارساىنب طابسأ ع بج نما.ب.ةئرمشع ىنث ا ىموم ثعب مهنمابب رقاوفاك اذا تاو راسف سدقملا
 ىلعو هتزمح ىفمهلعف شع ىنئالاذادخاف اع 4لاقتت نيرابحلا نمل حر ههقلف نمر اب اريخ هون أب ناثودب رب
 انولئاقي نأ ن ودب رث مهنا نوعزب نيذأاموقلاءالؤهىلاىرطن |لاّعف هنأ ساىلا مم قلاطن اوبطت ةلجهسأر
 كلذ عففاوأراع مهموفاو ري ىبح مهنعلخ لب الهن ض ا تلاةف ىل-رب مهتعط أ الآ لاق ا ميدي نيد مهر طف
 ةمركعلاهدعسوتأ لاق لاقناغس انث. لاقراشت نن هاربا انث“ لاق مث.هلا نبع ركلادبع 0 و

 ةنبردملا ناس رق لزن حم« منع ىسومرا سف لاق نب رابجلاة نب كمل دي نأ ىءوم زم لاق س ادع نع
 اوأرف ةنيدملا اواحتدفلاق مولاربخع هو لانيعمسهنم طبس لكن مانبعرشع ىنثامهيلاثعبف ءاحبرأ ىهو
 هطئاخ ْنمراعلا نتصل طئاحلا سحاصءاف مهضعبلاطتااولحخ دف عبمامظعو مهثحو مت ه نما ظعا صأ
 بهذوةهك اغلاعممك ىف لف مذ مهنمادحاو باص املك مهعبتتو مق زاث 1ىلارظنفراهلا تك لعفم
 ىدومىلا اوغح .رثلاف عكبحاصا او رمد افاومهذا ان سم اوان اش متي ًاردق كلل لاقف هيدي نيد مهرثنف موكلمولا
 اموقاهقنا هلوقىفةداتق نعدرعس انث لاقدي زم ان لاقرسشت اسادص مهرمأ نماوذباعاعوو ريخأف
 انث لاق عسا انث لافتا يدع مهنريسغل تسئل قادنو ماسح مهل تناك مهماانل رك ذنيرابج
 مهري ىنون اء الاس رثعت أس ىاهموقل لاق مالسلاهيلغىمومتالاق عب رلا نع هدأ نع رفع ىأ ننا
 اوفاختالو مهم امو مهثي د توت دو مهملااو ريسلا ةفامسقنر شع ىنث ا اوناك_ةالخر طدس لكن مذ هنو
 اوراس موقلانامئانساضرقهنلامتضرفأو مهوءرزعو هلطسر متنها وذاك زلامتيت اودالصلا مت, امكعممتلا نا
 مهو نيرابحلا أ مهزصنأر كسصأل مف هنا وذو اهل ءسع ماسحأ مهلاماؤقأ اوأرذوه لع اومعهىتح

 نرزابحلاىلا ىسوم مهاسرأ ل حر لي ئارسا ىنننم طيسلك نّمابسةنر شعث اهنا لوقف دهان نعمت ىنأ
 ةيشحتىف مهند سفن ةددصتالا ممنعدوةنع لم الوءاقل انوع مهنمتانثامهدحأ كا ىلا دي وهودلحوف

 انث لاقةشذتحوأ اذث' لاقىأملا ئئكدص ةعنرأ وس عن أ ةسن اح عزتاذاةنام .رلارطش ىف لدن

 لاصضلانعربب وح نعةسأ نع سدني رز وندمت نندخ هوك دها نع يدخلان با نعل ئش
 اهنماوحرخ ىداهلخشدت نلاثاؤ) هلوقلب وات فلوقلا ف مهل قال الزل تلاقنيزابجام وقامفقنا
 اواندا مهل هلوةلاناوح ىفول ىدؤم موقلوق نعدهرك ذرع هللا نمرع ادي هو (نولحاذانافاتماوحرخ ناف

 نورا,1-اةسدقملا ضرالا ن منونعن [متماوحرخ ى>اهلتدننلاناا اولاقق كل هللا بنكىتلا ةسدقملا ضزالا

 قدرطنالاناهالا اواهاملحتحدن و زابحلا ءالوها مح رنا هلاولا ومهل اكن ءاعزو مستمانمحاههفنذلا

 ن/تلاك نا قدمنا نءةملم صب لاقد تجنبا انيئثدعأ دئالو م مانلةفاط الفنالاجف مه واهلودخد

 نذااامأ وةوق مهام تاؤاهأ رو ندرألا واعي انا هل ل اقفل وهماعهللا لص م .ومنعبعشلات كس ًانقول

 اوريخأ سدس اولغاكئاوأ نا ماتمارحلأ منال -أ نمسغشلا كاذالا ادصن نآمدطتسئالاولاةقةعماوناك

 ْ امناريثك مك! نيدب هلوقىلادئاع هناا هتموناوأ لك ادوسخ ناك لضقلا نا لعلابغبوا رس الا ل :ةامهدحأ
 ٌواَسأوهقلاءاننأن حت هلوق مامق نمهنااهتموذاروتلارارس أن متناك اهدنسإ صاصقلا باخ ةنتاكو ةصقلا ذهن اه باسل نم نوغحت متتك

 جيس 2



 "اع طل سلا وم اا نتا وقير ىلا بسم تطورا ع راف يوسع

 لد ةلساهتيلص . نم مد[ىنبازعختن الا له ا ىلءوأ سانلا ىلع لن ادارملاو ا ما درك مااا الوأ نموه 00 مهعمننالمأ

 خ١ قن رهو خمصلا ضرغلاب وأ ل.ىئالاو ) | ه 1( ةاروتلا فانت ةذاو يا هنلادنع مة صلاو قدسأي سل م ةوالت

 !نلجرلانعق د رع هللا نمريسخاذ هو (امهلعهنلا هنأ نوفاخي نيذلا نمنالجر لاف ) هلوق لد وأ ىف

 هموت مالعا لرب ' نمامبمل ا دهعام ى واايفوامماانق «وب ني بلاك ونوف شوا يدوم م وة نمنيحلاصا ا

 ةدئشنئم اناعوأ انأراع نييناعنكملا نم ةربابملا نلعةسدّقملا ٍضرالا لوحدي مهرمأ يذلا ل .ئارسا ىن
 ندم انئدص كهيهنوم سعأ ف هبقاربو هللا فاخ نمنام مابها و صوو مهقلخ ملظعوةرز رئت نم
 0 نامغسس نعفأ انك لاف خس كو نبا أمي معو 4 نامعس اك لاق نجرلا دع انت 0

 را ندا نمنالح رلاقدهاغنعر وصنم نعنامغس نع عمسكو انث لاهدانه ندعو

 نع سد ىلإ أ نم ورع نع ماك انث لاوذ_جنا اًيمدص نون نب عشوت و انبأق نت بالك لاق [مماغ

 نماهضه وان انعم سالك قال نون نب مشو لاهامه .لعمتاا مَ تن وذاك نيذلا نمنالخ راف ا ر ودم

 ةصق فداه ع نع خد أنبا نعى سع ادب لاق ممصاءونأ انث لاقورع نم د م دك ءامقنلا

 طامسسالا نأ ص ارا أف نب الكو نوف نع شونالا مهلاتق نع ءطبس ىسهنب , مهلك هابقنلا عر ف لاقاهر 5ك ذ

 اشادع امهلعهتار :أناذالا نالحترلاامهف نيرخ رخاالااوعاط ًاوامهوصعف مم دهاكتو نيرامجلا لامع

 نأالاىدهمنب نع راش ناشد دحلئمدهاجتنعر ر ودنم نع 31 رح انث الاه عبكو ثبت ايغسود» جنبا

 نبرهاربا انث لاقمثيهلان يم ركلادسبع رج اسقنرمسءىئالأَن م امههشدح ف لاقد..ج نا

 ا ذةصق ىف سامع نع ةمركع لاف ةنعسوب ألاف لاق نامغس ان لارا ٠

 نمادحأ هياو ربختالو هنأ اومتك !ىموموهل لاء ذمه أ نماونناع اهةورعتشاف ىءومىلأارع ع ىبثالأ

 هس + ركربح اف م عم لحر لك هذذلاهةنب رملا اولحندي واوا ثفريفتا اذهب مهوترمخأ ناين تافركسعلالهأ

 اههواذحأ اوخيوتك امنت ني بالك توف عشول مهامتك اههنافنالحرلا ناذهالا+تنناو

 ىموم ه7 نيقسافلاموقلا نيب و هلوقىلاامهملعمنلا ب: ؟توفاخ يذلا نمنال ريل هللة ناذالأ

 هللارعن أن وفا نيذلا نمنال>رلاف ىداسلا نع طامسا انت لاقداع نم ' ورع اند لاق نورهنبا

 لاق نامغس انيئص ى.وم نسخه نةول نب ولك و ىموم ىف نونلا نبعشونمهامتكتاذللامهوامو.لع

 81 تى وب رولاك امهلعدتلا معن :آن وفاحت نيذلا نمتالح رلافةيطعن عدو وسن لل شت نعيش لشع انت

 ن انعءأنعفأ ىت لاقىمع ّىث لاه ىأ ىبث لاهدع سند ٠ مرح ىسومىفنونلا

 ليئارساى ب نم اههيلعدللا معثأتاذللا نالجزلاوامهلع هليارعنأن هون اخ نيل نمتالجر لاق 4 |وة سابع

 نمنالجرلاقةداتق نعد. ه#- ان لاهدب زن مث لاقرش انمدص ةقوب نب بولكو نوثنبعشول

 قحسا انث لاقئئشملا 0مرص بلاكو نون نب ع.شوت نيلجرلا نأْانل ارك ذامهيلعدللا :1توفاحي نيذلا

 اضل جرو وحر لع رلا نعهيبأ نعرغعج لأن هننادبع انم لاق
 ليثارسا ىبقثيدحلا ا اوسفأمو هلاناو مد رامدغب نماهياع كره و كل اهضكغم هللا نا متن . ًاراعادحأ

 ىسوم ىذوهو نوف ن ل دول: ءيسامف امه تاك امهءلعدهّنلا | أ نوفاخي تاذلل مه تزل رماعت

 نمنال-رلاق هل اوقع ارق رقلا فلتحت اوني تمم متنكناىلا بابل م يلعاواداالاةف بلاكرخ "لاو

 ايلا خشب امهيلعدنلا عن نوفاخينذلا نمنالجرلاف ماشلاو فارعلاو زاخغاءار ةكلذأرقن ونا نيذلا
 نعى ومموت نمبأاك ونون نب ,مدولامسمااغن هنعانرك ذنمعانرك ذىذلالب وأنلاىلعت ,وخاح نم

 حس : اهلا نوفاك نءذلان منالتحرلاو هءارقلا ضعب فلوق ةدانق ناكو قيفوتلابامهيلع متناوهنلا فاي

 لاى ن نسحلا انمدصو دات نعديعس لف لافدي زب اك لاقرمشت انماط امه.لعدللا

 فورحلاىفامهنلع هللا معن ان وفاكْنذلا نمنالحرلافةداَمَةنع رمعمانز رام لا تار رام ارم
 بلاكو عشوتل اق هناهنعانرك ذام ىلع كلذ لوا نمىل وأن ةكىلع]ماماضد أاذهوامهلع من أهلا نوقاك

 هاوس ع نءربذحتلاود_سحلا

 مهماعلت :اوأ دسا1اةبقاع
 لطمال ىداص ق< تن و

 ىلا صتصاقالاك لزاه

 قلافاب رقذااهف ءانغال

 ىلا بص: قاشكلا

 وأ تنفولا كاذفوهتسست

 كلذ ًامن ىأ ًاينلا نم ملدب

 فاضذملا فذح ىلع كولا

 دحاو لكس رقذادودةملاو
 امهعج هناالاانأب رداهجم

 ةنب رقللعالاك-: العقلا ىف
 ناب رقلا نالوأ ةناكملا

 هي ىمعم عر دصم لسصألا ىف
 ىلاعت' هتياىلا هن ب رقت أم

 ىورب ةقدصوأ ةعاذ نم

 ناك مالسسلاهءاعمد1نا

 مالغنطب نس لك قددإوب

 تنمل 00 رات

 0 رطب ن

 - 0 و لساق دإ وف أوف 1 1

 لساه امهدنعب واهلقا

 تناكوءازوبلا +بتمآوتو

 لجبأونسحأ ليبقتمأو
 نسماهجوزب نأ مذادار و

 انألاق لاف ىلاولساه

 هينا نمازه سدل واهم قحأ |

 مدالاعف كيب اروهامناو

 امك نفاناب رقاب رق امهل
 ليقف هنماهتحور هلادرق لبق
 تازنناب ليناهناب رق هنبا
 اطخم لسباق دادزاههتلك افران

 اذهادسح هاخآل قو

 نب رسغملارثك أ ةتبلعام
 نسا لاق و رابخمالا نا و

 ا اهلا لاكضأ ١ و
 0177 ا م تا ووو نكيوكواوا 322 ا

 هدأ نمينذلار ودصنأ نيبلا نمو ليثارس !ىديلعانيتك كلذ لجأ نملثاف نمزرع هلوعل لثثارساى ين رمَنيلحراناك امعاوهيلصل مد1 ىبا

 كالذإإت نت-لونقللاب عنصي املهج لئاقلا نا ىلع لدن ةن . الانأز | : روى د ارمس بأ ىب ىلع 0000



 ناك امليةولوبقلا ةمالغ كلذ ن الع نيرسغ لاروهجودرلا ةمال عراذلا لك أدهالاق هيلع فذ لى ,ئارس ١ ىنب نم ناكولو بارغلا ل نم ل 100007
 رخ”لاوالوضمن ناب رقلا دحأ راصامناوملك اتفءاعسأا نم لزنترانلا تناك فهللاىلاه» (1.2) برغتياممبلا عفديربةف ثقولا كلذ ف
 4 : و 5 1 7 5 9 5 ىوةتلالوض نالادودصض
 ا دف 2 ا 7 لا 1 لاعألا لوسفف طرق ٠ * رو اييرلءهزبا عن اءاملا مدد ن ىفاض نيذلا ء,متالحر لاق تكلل ذأ رقد نك هنأ ريمدس نء دءعس نعاك 1
 نعدنم عجب هناء هنالو دو ناي مداخل نع متشلنترلاو عال مساقلا 95 لاف 1 مح ىلاغتلافازهلو

 نيذال انياجرلا نأ ىلا هذ ههنءارقىفبهذاد.عسن اكو نوفاخينمءابلا مضباهار شب ناك هناريبحنب دعس أ لالا ناو ىفىدملا نع
 دةونيغلاخندلا ىمهلاوناك ناوليثا ءاونب مهفاح نيذلا هربا ادالو أ نم مهذ ىسوماعبتا وامس أ انأكو 2 نأ 00 كلذر 2 7 .٠ . 0 2 ع 1 0 نعمل نم هللا لمعت اما 1 :ربابجلا طهر نماناكت وملاغ مناف ويا داذاف بابلامه.لعاول دا لبث ارسا ىتيل الاقام منا امهنعهتلاربشأ

 نعىلع نعتب واعم ىنث لاقهتلادبع انث لاقىنألا ”مدط سابعزبا نعلن واثاااذهو حت ىكح
 ع 3 .٠ هدءول هلج ىذا

 ىهلاق نب رساخاو بلة نتف كرايدأ ىل_ءاودنرئالوك-!هنلا بنك ىبلاةسدملا ضرالاول دا هلو سابعنب ا
 مهون أبل هسهتعنرك ذنذلا ءابقنلامهوالجر ريثع ىنثا مهنمثعبهموقو ىسوما مبلزنا ل نيرابحلا ةنيدم
 هم وقف ىدانوتني دمام أى د مهامه اسك ىف مولعف- نب رانخلا ن*ل--ر مهيقلف اوراسف مه رك

 املس اهب دما له | نماثاكوامه.لعهنلا معن 1 وفاح نمذلا نمنالح .رلاقن ود_عافانهشهاناالتاعفّك رو

 اهلم# الو كا سغن بتاعتال

 ىتلاىلاعت ُهلادعاط ىلع
 ليقلوبقلا فس سلا ىه

 امهدحأ ناةصقلاهزدىف

 متنكتااولكو تف للا ىل_عونوبلاغيكناةءوملحشد اذاف بابلامهلعاوأشدا ىبوملالاقف نورهو ىسوماعبتاو | يك ني ل ْ 9 || ناكامنسحأ هنام رق لغح
 اغاوهلك كلذاوشفا لبمهر ومأ ب .عو مهشط ةدشو 5 :ربابحلا ماسجأ مظءنماونباعواو راسم لبث ارمسا : ا 3 0 ع ع 6.6 ع . ناك امأد ا لعد - الا ىب هناك ىموممهرمأ امدح اميةنرمشعىنثالا نم مكسر لل وأتلااذهوةءارقلا ذه ىلعف نينمؤم

 : ت1 3 . 5 / راض تاكو هسعم

 نوبهربو مسمنوفاخ لس.ئارساونب ناكنيذلادالوأ نم نالجربابلا مه.لعاولدا ىمواو موقلل لئاقلا
 ةءارقاندنعباودلاب نيتءارقلاىلوأ و# لسوهيلعهلبا ىلصهّنبا ىناعبت راطسأ انك رباهخلا نممهلعل اودخدلا
 ةعد مهتم ةءارقلا هب تضاغتساامنأ اواهملع :راصمالا ةهءا ارذعاجالامهملع هللا من ١ن وذ اح نيذإا نم ١ رق نم

 نمنالحرام منا ىلعاهلب وانى ةخلاعاجا ىف م .وهسل اوأطخلا همقرت اق دي-اولا هيد رغناامواهفالدشز وال
 كلذىفءاملا 3 ةءارقلاة ص ىلعداهشتسالا نعىنغأامبالكو عشوب اهنا ول ثارسا يب نم ىس ومبا هكأ
 نع هنافامهيلعنبا : هل ]وقامأ وهنلعاهعامجا نمأت هرك داملاب 1 يمص ل 3 وامااوه 0 ريغ داسف و

 برق نيحرمأ هلال قد
 لبباهنمهتذأ جوز الهنا

 مليقولبقي لوأ لبقءاو-
 ىوقعتلا لهأ نم لداق نكي.
 ناكف فذح مالكلا فو
 2 9 ع كاكا ىلاق لساه

 هئءامه م اح الا ان 1 ١ ا هنا د وفل هيلع ريا مدوسن ةعاط اةعاطءامه.ءلعدهنلا 5 2 1 40 3

 - | امو زساهلاعفالومتمراص ام ما ا هنعرذسح ىذلا لمئارسا ىنبىلا نيرا ام مدع نماش اعامءاشفا نم ل سو هيلع هللا ىلسص
 كلذلاف نمرك ذ فوخلاءامهيلعهللا :5كلذ نعم نا لة دقوءابقنلا نماهوعماوفاك نيذلا نو رح هلا 0 أ 901 1

 ناك كاذىانلد ىذلاوخن: و فوم اب امسهيلعهّتلا عنا لاق امه.لعدتلا عنأن وفا نيذلا نمت الر لاف تطس لاق هلأ وألا
 لاقناملس نيدسع ىنث لاقذاعمابأتعمملاقنيسسللان ع تث دع هريسغتعءام و لوقي 'لاصذلا
 نيدىلعان كف امهادهف ىدهلابامهيلعتلا عن نوفاخ نيذلا نمنالج لاق هلوقفلوقي كاد لا تهمس
 (ثوبلاغمكنافهوتلخ د اذاف بابل مهيلعاواخدا) هلوقلي وان فلوقلا و نيرامااةذي دمىفاناكو ىموم

 طساسأت أ ام ىبلتقتل لدي ىلا

 طرستلارك ذف كلا ىدن
 ظغلي ءازجلاو لعغلا ظغلب
 لال ا واونيحذا لدئارس ا ىيبل هللا ناواخي نيذللنيلجرلا لوق نع رك ذْزعهللا مريس اذ هو ءابلاب انؤرقم لعاغلا مسا
 اموقاهبفتا اولاقومهرف مهرمأنماونب اءاماوشف !ننّلاءابةنلا مهريسأو مهري اوعمماسل نيرابج ا ىلع أ هلالد ةنلادمك اتلةديزمل

 وهو جعممتلا نافمهتني دمبأب موقل اهي امهيلعاولثدا مسهلالاةفاتماوج .رخ ىبحاهل دب نلان اونيرابج
 لهأ ضعب نعقعماننانعتلس انث لاقد.ج نبا مع اكمه وهئيلقرابلا متاتداذا ناو رصان

 مأ نم مهوربسخ أ |جءابةنلا مهربخأ نيحرص م ىلا فارصنالاب ل .ئارس اون مهاسللاق لوالا بال رلعلا
 نب لاكو نون نب عشول ىرخو لس.ارسسا نب ةعاسج ماد قاد دوه امههودو ىلسع نو رهو ىس و مزح ةرباسملا

 هببستكي ام ل عغبرال هنا ىلع
 ةتملاعسنشلا فصولاا ذه

 نمك و ناك ردها لآف
 هن ]وهم شطبأ اولتاقلا

 ريسدالافرسبإلاب عقدي نا هماع بحب هسفن نع عقاد لعلا لهأ لاقت عدلا ضرغل طسبأامغاوثلتقضرغل كل |ىريطسب أ الىنعملا لمقو نيملاغلا ١ اندوب نرهللا فاخأيفا هلوقهح .وازهو تك :ولا نإ ذىفاحابم نكس ' حفدلا نالهننا نم 5 وح هلا ستسا اوه لثق نعج رحب



 روق. 7 ا 60 ريو اد نا 1 يلا لا

 1 34 ١
. 

 قاس نا ا ل

 فيك هلا لثسفكمناو ىمناب ءوبتنأدب رأى الاف مت كلذ هلزاح لتقلابالا عقدا انا مف 0 نك لتقلاَدصقب 7 4 نسل
 ىلتكم :ةما لمت ىأ ةداتةو نسل اودوعس م )ا هم ثان ال كلذ ددتع

 ىعشلا .تئالومللااو هون :الورحاو 0 هل 0

 هال أر ًافوه ا رحنا 0 فن راب ا علا

 ا ناكىذااكمئاو

 حر ' حاج لا لاقو ىلتق

 18 اوىلتق مئابهتلاىلا
 5 لبغتب م حا نم

 00 معاانلر 5 دلاقةداتق. نعد مسا لافديزب ع لاقرمش خا ةراخل اياه مموجسرب لبثا ها ىون نم

 ىنالاه هناكردغملا مثالا لثم اوهركومهموتاونبش ةرمشعاماق مولارابخا مهو الو مهلا ويعالجر طبسلكنمالجررسشع ا اوثعب
 اريسخ وكل ذىفايغرو هللا رم اورعب نأ وهدا دينا مهموقاورصأ نال رلاامأو مه.لعلوخدلا مهنلا
 ىل أ نأ نعىسع انث لاق مصاعوتأ ان لاقور عند ٠ يرجح كاذاولءذاذا نويلاغممتاامهموق

 متتك ن ااولكوتفهثل ىلعو) هو 0 فلوقلا و نيرابجلا#د رقبابلا مهلعدلالوة دهان نعم
 مناععشي ىسومموغلالقامهناهنلانافاخينيذللا نياجرلا لوق نعزعو لجدنلا نمريخاضياذهو (نينمْم
 كلو وسد فلا ىلسءمو.ةلاهج اولكر وو عهتني دم نمنع رامجلاىلغل اوحخدللب هنلارمال ىضملا فم متابع وكلذي

 ينمو 1 1 نكن اامهل وةباينعو كود عداهج نمك ص آاسعفو ,ويعط أنا ويعم هنافدنلا اوقع مهل نال. وعبق مويلع

 هرابحأ نم كلذريغىفو مهاعرغظلاو ةرمصنلا نمي رن عر ًابنأ اعف لسو هيلعهتلا لص سن قدصم متنكن أ

 قلوقلا ُّش مود عوهودعدال ىفكنيك ؟ نم كل ءواسع ك-!ءافولا ىلعر داق مكب رشا نيمو مو هن رنع

 (نود_عافانههأنا الت اقفكب روتنأب هذافاهيفاومادامادب  اهلخدن نلاث اىموماناولاق) هلوقلي وأن
 هللارمدناودعو ومهردعداهح ىف اويغرذا ىسوملىم .ومموق نم الملالوق نعد رك ذلحشأن ءريخا هو

 ىمنا ل: ءوبن نادي رأ
 لاؤسىدي كل .لاتطسول

 ديرب نا راح | ةكرخآ

 0 هنحلا ةمسص#عم

 اذهنابا ود او رانل الهأ

 دنعامهتيراداءامالكلا
 هنا لونا نط ىلع بلغام
 لبق كلذ ناكو هلنةدب رن

 عاش اىل اع ل: اعلا مادا

 هةظعواملاهت 0 للعلا

 حرت 5 هللاوهضنو مهذب لم لدن نلا اتوذع أدب د أ اهلحتدن نان ١ هلاولاف مهنا مهلا دمار جويلعاواحندو مهوضهأت هنا 0 ل

 باس ةرتمك- !اهذه نع اهيفاومادامانت اب مالأ دب بآمسهلوةب تنوع وذنب ,دملارك ذ دن ماهلدشدب نلانا لود فلالاوأ ءاهلاوادبأ

 ناديالف ةعصنل ١ هزح ]| الناقد 'روتن :[ىهالتاهاوشدنا اورمآ ًاوويهلهنلااهمتك لاكن دلالت ىف ني وعم ن و رامخلا ناك امن وزعت

 النو ل تلوسرتل كب :رو لدحوثنأ | بهذ ككر تن نكل ومهلاتعل مهب لاتءهذنا ىسسوما, ك عمءىبنالنودعاقانههأنا

 كعفذك نأ نعال د نع اوالتاعذكب ركعمبهذلو ثنأ بهذا مالكا ىنعم سل كلذ فلوق ,مهضعب ناكو مالت اعنف

 ءادتباكتاتقا ذاالا ىلتق ن 5 بلط بات ناك امنا اذهوباهذلا«سياعز 0 وحالدللا ناكلذوكب ركنعمل وى .ومآنثأأ !بتهذاهانعم

 اذهونامسحلاو ناماادركك جرخلا باطاهحو الف هلوسر وهرك ذز هللا ىلع فال> له موةاماف نيذمؤم موق نعربخلا ناك ول 4 رخملا

 اذاوةمسصعموةريبك ى م || لاق هنادادقملا نع رك ذدق ووتلالض ووه :رفكة يشن اعالاهيلعا او رتداو ل>وزعهللا ىف اولاقاسعذ مهمالكلل

 نوك نا نيد صالار اد 5 انك لاق عيكو نب نادقسس انثص ىسول ىمومموةلافامف الخ مدبسو مرلع هيا لعمال نايس

 سس دان ةنضعملا هذ 00 هيلعهنناىلكىنلللاقدوسالا ثبدادقملا ن انراط نع قران نعنايغسنععبكو انث لاقدانه انشاصو

 يكس 0ك وكت نا تنا ؟تهذالوق وعن : نك اونود_ءاقا: عهاناالت اهذ كدر وتن ]بهذا لسا أرمس اونبتاافأك لوقنالانالسو

 كلةريبكلا هذه لص نا ناانلر 5 دلاه هدام نع دعس 1 لافدي زر ا لاقرمش انئص نولئاةم.كعمانا الئاقف كب رو

 مهكسانمنيد 00 ىدهلان وكرم ثلادص يحمس د لدكا مول « هيادجإللاق لسو < اعهننا ىلصدللا لوسر

 اولاقذا لبث ارمس نم الملاكن وك الهلي واماد دوس الا نب دادغملا لاقذ تيما ادع هرحان ف ىدهلاب بهاذىنا

 نولت 0 نأ 0 0 ؛ روْتت :[أ بهذا لوقت ن كلو نودعاقاجهاياالتا اًقذُدِن : روتن :[تهذا معا ل

 هع -- لاما عدرعس 1 0 اند : لاقرش ا رص

 كبر روت :1 هذا مهتلاولاقذال بئارسا دا ىجن نم ”دللاكن 5-9 0 دوسسالا م ل ا

 هللا ىلصتنا ىنبادعأ ١ اهعمسا_!ةنول ممكنا اوبل : روتن : [بهذأ غ نكلونودعاق انههاثاالت امد

 اذ_هاولاو امنانولوقي اههريغةءادووحا صن ءلاصضلاو سابع نب !ناكو كلذ ىلءاوعنابت مسوهلع

 ةدارانانيسبلا نمو ىلال

 قريغلا نع بنذلار ودص
 امارحنوكمالةهلاملا هذه
 دارااوأ ةعاطلا نبع دوه لد

 ىلثث هيوشعب ءوبت نادي رأ
 مولطمللز و هنا كاثالو
 باقعيىلاعت هلأ نمدي رانا

 اذاملاطلا تاىور ديلاظلا

 موبكيلعل محي ىذلا ىغابءوبت ادب را لاقي ناز وجياذه ىلعذلاضااىلع جو مولافلاتاثرس نمذخأ همدش ىضواهتماشلا مولد
 تاهسو هتصروهت ةءسو هدأ يلق تبعت :تءوطناضإأ الوالالاؤسلا ع نعءابا - - ملص :اذهوىابا كل: 5ىف كاب و ييضرت امدح ملاذاةمايقلا
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 معي تاسنالا نا قيقفلاو تقف عصا نم مهموم تلف اَمِلالوعك طب ىلا ةداز زلحال هلو ميضااوإ عاج اوعترملا هل عاط نم

 اهسواسو ترك اذايةرامإلا سقنلا عواطي القءلعف نع هلافراصنوكيداتعالا اذهف ونذلا )ِ | :) مظعأنمناودعلا دمعلا لدم انا

 يس يس حسب ب د سن يي سس سس مس ع يسع أ و : 1 ا سلا د و ا ا ا ا
 1 7 7 59 1 1 4 2 : / - 03 2 35 ١ / - 2 ىلا نم رملاو فى وطتلا ابآت عملاق ني_سملانع تئح مهثشطب ةدشونيرابجلارمأ مهلنيبت نيحمالسلاهبلع ىسوللوقلا || 0... ابر د دنا

 نآليثارس 'ىبرعولجهنلارم ألو ا ل انت لالا لك ثوك فاعل :-|

 .هل لاه و

 0 0 نتبص فاو قلل مهلا اذ هرم او اونبجواوناف اهولحتدا
 انههانا الت اقف كب روت بهذا ىسوملاوأف كلذينعت مهتيك .اهءذه مهساب و مف ةوتاوردن اولاعف لحرلا 1 ل

 فلوقلا ُه هوحن سابغثبا ن ءىلعن ءةيواعم ىتث لاقهتادبع انث لافىثملا «مدع نوزعا# 5 ا 3
 هللانمرم اردو (نيةساغلاو وعلا نيد وانا ف رئاق ىنأ و ىمغنالا كمآ ال ْىا 3 :) هون لس وان 74 0 دمخأو

 تن ب هذافاهيفاومادامادب أ اهل دن نلانامم_هلوق نماولاقاممموق هللاف نيح 0 زعولج أ ا 0 :
 ىجنأو ىسفنألا كمْ الىنا برارامعا دمها مهلبق نمسضغو كلذ دن علاق هنانودعأفا:ههان اال اعدك رو 0 د ل 0
 0 ل تا نحل راوب> أ امىل_ءولجأ نادح ا ىلءردقأ الكل دن ىعب نا ةرطصب هسآر بر ضف

 قرثاف هوقب نع . ددريخئذ 00 اذك الا يشرمالا نمش مامر ل 0 ىلعو

 زارا وقامت هن ع نشل نذهب تقرف
 نيذث انيب تةرافامدشأ دع ىسب وهند فراق برأب

 لاقى نأ ىنث .لادعس يدجت ٠ع كلذلانمركذ لب وأتلا ل هألاق كلذىفانلت ىذااودث: و

 مهنيب و نيب ضقالوقي نيقساغلا مولا نيب واننيب رفاق سابعزب !نعةسأ نعىلأ ىنث لاق ىمع ىنث
 موقعا نيسبواننيب قرفاف سابعنبانعىلعنعة.واعم ىث لاقهتادسبع انث لاقى ثلا ءمدص

 مسوهيلعهللا ىلص ىبنلا نعو

 اهللط سغن لتقتال لاق هنا

 لوالا مدان ا ىلع ناك الا

 لوأ هنا كإذواهمد نم لفك
 نما ل بقلا نس نم

 هرج و هايثد نما

 0000 11 ؟ هنال

 طابسأ انث لاقداجن ' ورع ام لاق نوره نب ىسوم بره مهنبب وانني ضقالوقي نيقساغلا م ةماعلا مول ىلا ودم
 نودعءاقانههاناالتاعف كد روثن :[بهذا مولا 4لاقنيح ملسو هيلعهللا ىلص سوم يضغلاةىدسلا نع الليقادلا رانلاىف و قلن
 اهل ىسومنم لك تناكونيقس اغلا موقل انيب واننيب ىرفافىخأ أوىبسغنالا كام أالىفا لاقف مهيلع اعدذ || ضرآ نم برههاخأ لمت
 قرفاف هلوق فلوق لاضلا تعمم لاق نامل نبدبع انث لافذاعماب آت عمسلافنيسللا نع ثثدح سلب اهاناقندعىلا نولا
 رانلات لك ل امنا هل لاقو

 مدخت ناك هنال ل ساه ناب رك

 رابين ىيفاهدبعيو راثلا
 راذلا دبع نم لوو هو
 وه و لل 5 ىلساهنا ىورو

 هلق ناكو ةنسنم رشعنب |

 هند هٌواَدُت لح هللا ىذ فانني ضقا ل->- لااملت اود. مسهننب و اذن ضقا لوقي نيعسساغلا موعلا نيب واننيب
 انلاددقو هبوهللان رغكسلا ىلا هيو هناي ناع اا نعنيحرادخلا نبّةساغلا هلوعب ىنعونيةءافوهام#نا م هندبو

 لاق) هلودلب وان ىف لولا َّه هتداعانعينغأا دج ىنماهف نا ئن نم ج ورشا قسفلانعمنا ل

 مهضعب لاقف نيعب رال| بصانلا فلي وأدلالهأ فاتح (ضرالا ف نووهمش ةنس نيعب رآ مهيلعةمرحتا مناف

 نب رابجلابرحاوت ا دوم وم موق نمه ساو غلاخوهوهعن.ذاارعو لجهللا مرحاس او ةمرخت هلوقاهل بصانلا
 تيضق ناد: مهل مي سنو دعب نارانال ا تل غاراط ونكت ههيلعاهصن عدنان رآمهتني دم لوحخدو

 هنأ نعرفعح ىنأ نيهنباددع امث لاق قؤسا دي لاق ىبثملا ئندص همّملان مأ او-رخوةذس نوعي رالا ثبلا ل ىوءارحةفعدتع

 انني ةسافمهلعف لئاقم فلا ةامغسرك ذا عفذئموب مهو نيةساغلا م قلاع سانالف ضرالا ف نوي دوسا# ه4 تاعورو
 اولرواوسع ىئ> اهتماوح .رخي ىت) نبدا مول لك نورس كلذ نودوأ ة نس جسارف فةنس نيعد راو ةءكفاود هلآ سن ضس أ ناكوهدسح

 نماوطعا وىوأسلاو ناو مملح لاف مس مب لعفام ىم .ومىلااوكتشا من ًاواولحترااهنسْتلا رادلاف هاذا - اطلاق. نمد
 ىرهرزو طلار ست ىلاف يول ليسنر ئذانلا شنب مهلة عاف ىهامذ ةوسكلا 000 20538

 | سانا رفيع ام لان وريال رزغع ءابوطس يزن يتلا ةارافللا نييدارح / ا 1

 أ نأمهرمأب نأ ىءوهىلاىحوأ هناواوصعو اودتءااعأ, اذعتناكوة:سنوغب رأ تلج اذا يد مح رمش 0 1 4
 000000111 ل للملا م تت 3-1 -------- 

 اوريس ءاملاهحولاةثاشد لقو د مطونولىذ لكربخت حيبفربغم ضرالاهحؤو 5 اهملءنمو دالبلانريغت

 تبع 1 ا :اعنمكلذنلاقوريبكلاري_سغن :ل1ىفهىدصورعشلا ن عنومو هعمءابننالات | هد دقو تدب ذك هلا فايكسلاىف لاه
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 مودعلا ىوعدلغلفرغشلا نع توموصعم ءامسنالا عجن اامألوذأ آو ةكنالملا ىلع ةدعملع نماص هود دارفالا نعال طذداخ" هي 5

 - هلىئش امورعشل هان ءامو هل أوي )ع .٠ هز ه.اعىلاعت هنا ىث :ااذهل و سومملغ هلا لص دجتانسدت ص انضن نم هناكو هدف نكمل
 هت معو ل دو دا يلا 0 1 ٠1707 ٠ 011013701157165 7711 17 1 ت77 كسلا انة نااار نت ظطتتلا

 اذاا ورده ورابلااوناب نارها اون اذا مهل لكؤ يس ودع مهاغك لذ هللا ناف ةسدّملا ضرالاىلا او ريشا

 اولاقو مهدت لغاودط ورب 1 ةاباطخ مهنع طع نآةط>-م-هلوتاماوةطاوإوةب واؤادند

 نورخآ لاقو وكت اوناك اعولامهلل ةىذلاريغالوف اوملط يذلا لد ف هؤانث لحمل |لاقفة طن

 ضرالا ىف نوهششي ادب أ مه.لعة سم .ردخا مماق لاق ماكل ىنعموا اولات ضرالا ف نوه.:: نيعب رالل بصانلا لب

 كن روت[ اس#ذلف ايف اولم ادامادب ا اهلدشدن ع نلانالاقن .مرخأ نب رابخلا ةئيددم شدي مواولاقةنس نيعب رأ رآ

 بالاك وعشول م ول موعلاك مل وأ 1نماهلح داما اواولاو مهيلعاه محور 5 دز ءهنلانالاق و نودعاقانههأنا التاقؤ

 مههتفاهلوحشد مهنلعمتلا م هر نيذلادالوأ اوت ا :اف هود اذافبابلا مهيلعاواحشدا مهلالاقناذللا

 ا لاقت رحب نامأس نك لاق رام نيد اًييئادض كلذل أه نم 0 دا مهنماهلدشدي ملف هللا

 لاقي رجب ناعما انث لاقراشينءا اند ادنألاق مه.لعةمر نا ماها لوقف ةاانق حلوا

 و انك لاق ىب 5 انثاص : هوس نيعد رلاق ضرالاف بوهنتب هالو فدان 5نءلالهوأ 1

 نيعب رآمهلعةمر امنا ةوفتةمركعن حش رالازب ريب زل ىلا لاقىوتغلانوره امث لاق مهاراا

 انث لاقداجن ورع انث لاقنورهنب ىدوم اًيئاره هل ىستنمالعرخ : تا لاتضرالاف نوه: : دع

 لاعذة: الا حل ًاوىسغنالا كإمأ الناب رلاعف م .اعاءدفهموق ىلع ىمومسذغلاق ىدسلا نع طاسأ

 «موقهأنأ او ىسوم مدن <تلا مهل ءيرضا لذ ضرالا ف نووش ة ةنس نيعت ر امه.لعتمر ا ماو ٌرعو ل>هنلا

 ىولسلاونملا عف ةرعبتلا نماو-رخامإلف هنتلاىفاوث *؟ف دوم ابان, تعنصصام هلاولاذ هنوعمطن اوناك نذلا

 ناكو عرفة رشعما مح تناكوج ذأ رش اهلا قاومو م بثوف امو مؤم ىقتلاولوةباانما اواك و

 ميفايولاح هوم عم نب زامل للة رقل سندي نأ أن قا مو ه] مف اع نعكن اصاف عرذأ و هلوط

 تأهم ادق هللا ناو :هنأ مهرم افاست تو 0 ةدس وعل رالاتخةنااملهتنانا ع هلا دهشت

 َى جنم ةداصعلا تناكسف وس مولتاتب م 0 مدققاو نب رابملا مزهفهوةد_صوهوعبابف نب رابملالئاقب

 مهارباا 2 لاقوبثيهلانب ع 00 0 امنوعطةيالاهنو رضا لح رلا قنعىلع نوغمت< ليئارسا

 اخاف نيالا يوما لمقال لاف سامع ثنا نعم ركع نعديعسول أ لاق لاق نايس انث لاق 0

 تام هس رسعلا اراحن ؟همتشلا لحل د نم لكف <» ء.ةلااولدت ذ لاق ض درالافت اوما ةنس ندعإ ر ًاموملع ة ةمر

 هعمقب نع مشو ضهاذف:ةسنيعب رآمههمتىفاوثبلفلاف هنو رهتاموه.تلا ىف ىمومتافلاق 2

 امئاهنلال اق ةداتقن ءللعس انك لافديز انت لاقرمشب ني جب , دبا عشول هتفاف ن رابخلا 5 ةنيدم

 دا اوطالا وعيش امنا كلذ ىلعتو ردش الوثب رةنوط.عالاوفاكو مهلعت مرح ةنسنيعب رآمهملع 5 ةمركخ

 ا رالافتاممل_بودهيلعهللا لسد ىم .وم ناامارك ذوةئس نيعب را

 معمار مل ى لاق قدهءانبان ءةلس انث انث لاقدج نبا[ ههالاقامالاف ناذالا نال>رلاو مهؤانبأ

 لوحدي مها سأذا عشو و بلاكبم مهو همن مهتيصعمن مث اعفام ل ئارستاونب تاءفام لاقل والا باتكلاب
 لح لاذ لسث ارا ىبد لك ىلع ضصرلا ه.فران ىلع مامغلاي هنن ةمظعترهظالاقام مهلالاقو نب رابجلا 5 ةني دم

 توم اب مم رضأ مهيب تعضوى اهلك تأب ”الاثنوقدصا الى :مىلاون علا اذه ىئيصعت ىتمىلا دوا هؤانت

 كتوٌوب نعشل | اذهتدخ .رخأ ىذلارم هملالهأ عك ىنن دوملاقف م مةمرتك ً؟اودش امعش شل لعحاو مك

 بعشلا ازهت اة كناوافرعشلا اذ هىفهللاتنآكنااو هلو " نمذلادالبلا ذهنك اسلوق و مهمنب نم

 نأ اعطت :بدالزمذلا لجأ نمتعشلا اذه ل تقام اك.سابا عمن نيذلا ممالا تلال دسحا أو لحرك مهلك .

 تنك 5نراد 3 از مظعي وكن دانأ عف عترخلأ نكلو هن , ريلا ىف مهلة ةفمسهل قات ىثلا ضرالا مهل دب

 ءانالا ىلعءاي الا ظفحت كنناو قب والو روف ذ|اًرغغت ثنو تن قنتةرتك لريصلب وط هناقمها تاتو تماكت

 ( .سداس (وبرح تيار - 14)

 ار ةححاك رلانم
 نس رب أكف ةروكذملا
 قركسشلاو ثلا ماتم
 هتلاوعونصملارعشلا لحال

 لاه لالا
 هكرت ,لتتامل هنا نورمسغملا

 فام هب عنصاأم ىردال

 بار ىف هلم عابسلاهبلع
 رعت ىح ةذس ه »رهط ىلع

 ىورابار-غ هللا ثعبق
 نيد ارغسغب هنأ و ربك الأ

 امههد>أ لتقف التتفاف
 هراقذع هلرفغف رخاألا

 ةرغطاىفماقلأ م هبلحر و
 مصالالاقوبارغلا نم ملعتف

 هللا ثعبهك ربو هل ةءامل

 املفلوتقمل ىلع نحب ,ارغ
 ىلاعتسات ا لئاغلاىأر

 مدن هنومدعبدم ركل فيك

 بارغلاةداعإسمولأ لاهو

 . نذدفنارغءافءابشالا نفدإ| ©

 ههرمكت 2

 هب ريلهنم كلذ 1و اسيخ

 هلعبل ىبا ارغلا وأ هنناىأ

 ,ىلعت بيس ناك هنا كلذو

 ىلع بص هل ىراوب فيك
 ةل+ اوىراون ريمذ نملاخلا
 اينانالوعغمىريبتب وصنم
 ةاراومةسيغبك هي ريلىأ
 امو هنروعىأ هيأ ةأوس

 نمفشكني نآز ومال
 هدأ ةة.س أ لو هدسح

 ليها هون ةاوسلاو
 ةهلك ىتاي واي ةدعبقلا

 4لت ولاقت ناذع
 لالهالاب ءاءدلاهانعمو هل وو

 مد-رل اص هرعم لاعب دق و

 0 لد جيه لد و 1 ذأ ىأةيدنلاوتمعتلا .دس ىلعانههلد ولا لامقاتاطامعا
 نانعىأثو ؟ أ نأراكنالا و رطن ما عقتسسات زعأ ماك ملاءانن ملد.فلالاو 'لروض> ناوأ اذهفرض>اوأ كتءاظف نمو كن بدت



 را 5 : بلا لكي والا م 9

 يونا درا يا ا وا اذهلوةروكذلاةلعغلا فى بارغلااذهلثءنوك أ ١

 لثة ىلع مدنوأ ةئسهرهط ىلع هاج ناىلع نيمداذلا ن هراص نا ارغلا نم نفدلا لعن 60 «3]) .املهالتب رت مدن نكي ملا غاو سلما هتمزالا

 لب هلتشن عفتني ل هنال هنأ
 1 هاونأ طخ“

 اهاغذتسا ءارعلاب كرت هنال

 ذنممهلت درغغاكو كل معن ةرثكسحب بعشلا اذه مان ًابرى ار غغافةعب راولامحأةثالثىلا ءانبالاءانبأو

 نكسأو كانماكت مهل ترغغدق لوم ياعهتلاىلص ى.ول«ؤانث لجن لاقفت الاىلارصمضرأ | نم مم رخأ

 قتاعفئذلا 4 اءاو قد اوأردق نذلاموّةلاىر الأاهاك ىد ضرالات ال مدقوهتلاانأ نا قأدق
 نارغلاتودناكو انوامت

هئاب 0 ماج ىلا ضرالا نو رن ال وعيطز لونا رشعى وأ ساو راغقلا فور صم ئضرأ 3 28 ا
 نماهار الو م

 هفاحاهار واهل دىتلا ضرالا هإ_>:دمىنافىاوه ع.با اوىجم 'هحورتاكىذإ!بلاكى دع ءامأق ىدضغأ : 70 ١

 هللا ردوسرع قى: رط فراعع رافاودسعم ق تو. اوى تاذو موق ليل دنارغلا ناك اذا 5 0 2 5 2 : ب ل بد انعم ّه . 1 00 ةلاملكو توسرح قد رط ىفراغمأ !ىلااوا كتر افاودغ ملامح ىفا واح :اعنكلاو دءلامعلا تاك لك د نارعااوم

 هلل تقلا كلذ ]أ ىنبةسسوسوتعهذق ءوسلاةءاج ءاسإبا هذه ىلع سوسوت ىتمىلاامهللاقو نورهو ىسوم لجوزع
 فوذ انفةئس 'رسشع قب نميكباسك و رات ادع جامل دمك تلذاك مك« نلعفاللاقف لبثا ارسا | 1 : 0 0 ' م

 0 تااكر رخل الءامنلا ١ الااواد 75 نا لح 3 0 3
 ةول نب ريغ دح ااه لزني الواهنلا تعقدْىّتلا ضرالا اوان دال ىلع 1 لجأ نم كالذ ىب ىلع انبتك هانح اذا

 مهئاف ريئلارر ريدان يناماو [عب : لن ذلامويلاكونباماوةمن غلا مزكاك 3 ااعُث آتوك توتون ني عضو 1

 هذهىفنووتي و راغقلا هذه ىفوك_غيج طةستو مول تدرأىتلا ضرالا مهل فراعم م ىناو ضرالا نولحندي
 نيغب رأوا اطخ نولتةتو ةئسس مون لك ناكماموب نيعب رأ ضرالا مسح ىلا مايالاباسح لع راغقلا
 ناب ىادقاودعو نيذلا ل.” ١ را تالا نو عاف هللاان أ ىناى أد ةمتسوسو -:!نولعتوةنس

 لئاقلا ناكتال_بئارس
 ليث ارسا ىتب نم لوتقملاو
 دو ةعقاولا نيب ةمسانملاو

 مهيلع صاصقلا بوحو
 مدآ ىببا ناك ناوةرهاط

 نوكي نا هجولافءبلصنم
 ةصقلا ىفامىلا ةراشا كإذ

 رومالا ىلءمدنلاكو نم رادلا

 لحأ نمىأ ةروكذملا
 نمةصقلاءان 1 ىانركذام

 || لعلام ةئّسانلا رساغملا

 اذعرمم نتاودعلا دمعلا

 ةعاجلا اوشرخ م صرالااو 500062 مس هشعل ى ءومناك نيذلا طهرلاامأف توثوع اهبق دقو اًهفلاىلا 4

 توسل اوقلطنا نيذلا طورلا نمانقول نب بلاكو عشون شاعو ةسنغب مهلك اونا فرشل اريسدخ مهيذ تا اوُسْفَأف

 ارعغترافاود غواديد انْ بعْشلا نزح لنا رم اىيلداك مالكا اذه مال سلا. اعىسوملاوال ف ضرالا

 ىنودتعت ل ىموموهللاعفاناطخأ دقاثا لجأ نم هؤانث لح لاق ىتااضرالا ىةرئاولاهو لم +اسأر ىلع

 مادق نما تورس ك-ذنالن "الف جنم مسيل هننانا لأ سماودعصت الو لع كل ملصءالئالذ لجأ نمهنلامالك

 نكي لفها ىلع متيلعتا | لس نمبرخلاىفاو م ”الف هكماماني.ناعنكلاوةَعلامعلا لحأأ نم تل ءادعأ

 نم وعد هللا نمىموهوهرك ذلح تلا قدث 0 وم هيف ىذلاتوباتلا حربد مو لبحلافنوةر اوزدخاف كعمهللا ١

 هللا مههمتف مهواتةووهودرطو مهوةرذ طد اهلا كلذ فنو. زاعنكلاوق. .لامعلا طبه بس ةمكلملا

 تشاملف لاق كلذىفهللا نمةيصعملاب وس انأكنم لاذن ىت-ةيصعملاب 3 4 سس نعل رآهيشلاىف 3 رك ذزعع | ا

 نب شوب عمو ىتوم واسوان نووي نا ةنس نوع 0 !تالهو مهي رارذنم ىفاونلا |

 مدقاره-صامهل ناكو نورهو ىمومتح أ نارعةفنبا مص ىلءنوع زر اسهف ناكوانقوت نببلاكو نون ملئاقلاق-فصاصقلا
 ىنب:ىموماهلح د ماهنفاو ناك نيذإاةربابجلا امم لو مهماهلخ د فلا 0 ىنبفاحترا ل نب عشول : ناك ناوصاصقلا نوع

 كلذ ىفنيل اوقلاىلو اوه قالا نمدح أ هرمق لعب الءيلا هلا ءضيق ممشي نأْهّللاءاشاماه.ف ماقأف لبثا ما 0

 دقو ضعب نوداضعب مهنمصصخ لو مولا كلذ معد نك ذرع هللا نالو#هنم ضعب نود ضعد القوم دول يبغنلا لتجت رد الاىف ميج هيوعمتنس نيعب رأمهلعةمرعت هلوق ناوع رخل ايآب وصنمنيعي رالانالاق نملوقباوصلاب ىدنغ أ 2 راي
 لستو ىركثرا ةد>اولا

 اهيفاوثكمىتلاة:سنيعب رالاىف ههعيت ىلعمرحو ةذ#ت نيعب : رأمههنشف د وةعلا نم هيم_هدعواءهللافو

 نوئسلاثضعنا يك - حاط الو حلاصالو ريبك الو ريفصالدجأ اميه علف ةسرقملا ضرالا لو دنيا

 نيادرلاو ىو مهنلا ىن عماهلوحشدب ممر اردو مهنم قب :نأنذأ !ماهلو-ةداهبف مهيلع لجو عملا موج ىلا

 الا ثبانريهخ سانلا عسبج
 ظ ضوغلاو ل. ارسا نب ىلع
 *أو وأقةواسد انف

 ى هللاءاش نا نم رابخلاةد رقتذاواههيل علنا عنأ ١ نيذللا ادق اذ .مهلع 4
 عشول هئمدشم ىلعو مسوهيلع هللا ىلص ىشومهللا

 ةأن ,.| هلق ناكوأف ل سوهي ءاعهليأ ىلص ىدوم ه|3ةقانع نب ب وعنا نيلوالا ارابجاب معلا لع كلذو و اهي د

 او ءاسن ع
 رهط ىذلا عزان راما نم رج لل أم اون نكست يرام معاج هموذو همتلاىفهريصم لبق السر 9

 7 ايلا ءلوددإا امرتصءوتع اًدمالا ءانفدعب هلياءعاش 2 1 ء
 | من دمنب رام ل لود دلاثنأو مر و رح ىبأ الاءائفد 1 هلل اس تائاككلذ نكلواهن ةعقاولا راسو هيلعمنناىلص

 لا لااا: تت اا م11 1 1 1 1 1 1سم

 دعب و هناللاعلاب هلاعمن وكت دةىلاعت هلئاماكح نا ىلعتب ًالاباودّدسا سامقلاب نولئاقلا مث هلق ىلءاهيفاومزعولا

 00 ٠ دابعلا لاصع 'ةزلعم ماك> الا نا ىلعتادا م ااولاقاضدأ ةلزسعملاو كلذل>أ !ند هلوعباهنلاراش ما ىاعملا ثا :ةاعمتبتكل ناب حرسص
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 ا اناا 1 ٠.7 ير ةنريغبأ ا ا كا

 ىسو* ىلع ءاعدلاب نم ” راببلا نأعأ نم ناكءار وحاب نم معلب نأ نوعم< نياوالارامدخاب معلا لهأ نافدعبو

 فاك نماهيلا يات اما هب وعملا نال مهداهحو مهم رحن من وعملت ىءوم موق ةوناك تالذن وكي نأ لامثو

 ىلأنعنامغس انث لاقلمؤم انث لاقرانزبا شمع اهلاةسحاعللهحوالف فلاطالوامأف واط |
 عرذأ ةرمشءهاصعو عرذأ ةرشع ىموملوط ناكسحو 3 ع فوننعق دما

 هلعن و رع ساذللارم ه-ناكفاتمم طةبسفهبعكن اصأفأح - وعبر رمضف ع رذآ:  ةرمسعءا_هنمأ اى 3 دوو

 نمابعتمان عريمج 0-0-3 ءقصسسا ىنأ نع سدو انت لاقةيطغنءا اذ لاق و  ركولأ نخر

 هلتقفري وءبعكباصأق ىثوذعرذأ ةرسشع هلوطو عرذأ ةريشعمت دوو ع ذأ ةريشع نمو ماصعتناك لاق

 0 ال ل.ةكلذ نمو نولضي واه .فنوراح ضرالاف توهش ىعمو ةنسلملا لدالارم دعس ناكف

 حور أح ءارفةةسردق ىف نيداج مول لك ةنسنيعبرأنوضحتباو اك مهما كلذ مهجن ناكوهئان قال مس نع

 نب هللادمع ام لاق قدسا ام لاف ىتملاكلذي مب هج 0 5 عموما تود

 ىلأ نبا نعى مدع ا لاق مصاعوأ 5 لاقور عندج 4-3 نعهسسأ نعرشغ-ىلأ

 مههمت :ىاوحص 1ث ي-نو .عواوسمأ ثيح نودكص؛: همس نبعد 7 ارسأو :.تهأن لاق دهان ع مدن

 لاعب نزحت الف سأت الذ هل أوهب هوان ل> ىتعت (نيقساعلاو وعلا ىل سأت الف) هوت ٠ لد د وأن ىف لوقلا ف

 سيعلا ىرصا لوجتسر تر اذكر تبناها بانك علة أن

 ىلا تملا سد 0 رمل , واننا و هلا كلذ فانت ىذلا وابزح كل ممال ىنسعي
 ظاسأا و 0 1 لاف قول 00 0 سأتالف سابع 0 10

 لاورح "يا 0 , ركأب 0 نايت مهلعلت وز 0 لب وأن

 ءالوه ىلعل: أو مم سوءيلعهللا ىلص د #هيدنل ال لوش (نيقتلنست بتال كنق

 راباويلظلاةبتاوركم موفر عوشلك# كيانخ ا ىلعر كنف ميد اوطس نأ اومهنيذلادوهلا

 صاادنلال كامو لساقو لساهمدآ ىببارمش ىفاولاب راولو ثكانلاءازحامودهعلا ْضةنو روما ةبغم ءوسو

 كلذ. قرعتلف هد عض قانا ارثاخلا هب رامهنم ئداعلاهأ اراص هلااموهدهعب ىتاولاهب راههنم عيطملا

 كيل مهيدي | طس نيرا ومها 1 مهئاثيم مهسضق ومهو دع بغةسماخ ردوا

 هرجع ىناولا لوتعملات راح ذل دهعلاب ءاهولا ىلع تازح مانو اوت نسخ ىف مهادالإ نوتات ىلاؤ

 مدا ىب 5 د رقت ”ببسىف للا لهأ فلتحخاو اليجءازع هدسهعدك اذلا لت اًعلاهيتبقاعو مالا ىبا نك

 رك ها مال ءازعكل ذناك مهضعب لاّعفأب رقنيذللا نموهذملبقثام لبو زعهنلالوب3 بنسو نابر ولا

 مدا ١" ىباناي رقملاناكو هلامرشرخ ا ا ههذ ١ رعد 4 امهايأ

 لاقق دما م لاق مجالا 00 كلذلاه نم 5ذ لبافرخ 25ه انهنعلا 50

 تأ , رغلابامأامل مدآ ى اتا عليان عب ارث ليعمل نعديعس ني ماشه نعرةعس ف ثب هيلادمع 1

 نم ه هر هط ىلع هامح تاكو لبللاب هربوا ١ تاك ئد>هيحاق همن غةقلج هل حنا اكو منغ انا

 يدن وسجل 007 هنمدللا هلمقف هنزهن ردنا رّعلاب صأاساف هنمعبلا بأ لام هن كيرلا( ىد>هبح

 ةريغملاف نع فوع انث لاقرفعسْنيد#ت انث لاقراشبنبا [سثع امهيلعدهتلا لصمهاربا نماهب

 ناكرخ الا نمل ب.ةّدب موامهددسأ نمىل#ب.ةدفاناب رقاب رق نيذللا مدا ىنبانالاقور متت هللادسبعنع

 ىلع فوطعمهناجاجزلا
 قداسة ريغ وأ ىبعع سفن

 دعب رغكلاك ضرالا
 قب رطلا عطقكونامالا

 اعاكفتادزهملا نمءريغو

 انههواغيج سانلا لستق
 قتلا ل ىشو مك

 ف وسنلا ىدتسس ال

 لك نم هيهيشملاو هيسشيملا

 ل:ةنوكيالفهوجولا
 عيج لاقةدحاولا سقتنلا

 لّقعنال ءزملا نافسانلا

 ءرغلاق لكل واسم هنأ

 دمعلا لّثَعلا مآ ماظعتا

 نيلتقلا كارتشاو ناودعلا

 لافاك مثالا ناقه سا ىف

 هؤازح سغنلا لتاف دهاخ

 اعيج ساخلا لتةولو مظعلا
 اقتل اوكلذ ىلءدز 1م

 دمعل ال تع اىلعمدقأ اذاهنا

 ةسعاد جردعف ناودعلا

 ةعادىلءبضغلاو ةوهشلا|| 7
 .- رثلاتيئاذاو ةعاطلا

 ةيسنلابت يثدحاوملاة ناب
 ةفاضالاب ليدحاو لك ىلا
 تاسنا لكن ال لكدااىلا
 ةمرااو ةمارك-لانمىلدي

 ناه.فو رخ 'الاهب ىلدناع

 قمهداهتجاو سانلادج
 دحاو صخم لئاق عفد
 مهدج لثمنوكي نأ بحي
 دصّقي هنأ او تول هعفد ىف
 اهانحأ نمووه هرمسأي مهلتو

 ف رك كيم ءاهدعنإسا

 طرغم عو وأ قرسغوأ
 ا أذ ذ]* ذ ذ] ]| ]ز]ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1ذ1 12121 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 # 2

 لس .رلاع دعب وكلذد عب لمث ارم 1 ىتب نمىأ مهنماريثك نامت لّدعلا ف ررعت 2م لك ! اءامحاب ضعبلا ءامحا هسدشت ىف مالكل اوكلذ وتو

 نيذلاع ارا غالاقف وهأم لد بجوملا ضرالا فداسغلان ا نيب هناحس نا مثةسبترلا ىخارب مث ىتعموةمرح كن منول اسال ل تقلا فن وف رمسسم



 1100 ل ب ميا لا

 ماكحأ نو.غلاخ نيذلا ازا ءارب دقنلاو فلكل او مالا ة غلا ىلعتب راحاهذه ((٠م)' لم انا لاق نأ لمح وةءرا اة ىلع اهلج نكمالو طقف ةغلاخما نع ةرايع هنادي راكتنالد او اظذل نماعمزاىلاوةةيقحلاةداَو روج نمت. الاب لدتا هلو سرومثلا نوب راح
 دارملاوأ هلوسر ماكدسأو هبا

 نوب راحي نيذلا ءارحامغا
 ك هلوسرءاملو أو هنناءاملوأ
 ىلناهأ نمرع بحل ىف ءاح

 ةمراسملا ورائدتفالو
 اداسف ضرالا ف نوعسو

 ند سغمى أ لاخلا ىلىبصن

 ىلعو أ داسغلل ى أ هلعلا ىلءوأ
 عر ود صاخلا ارددملا

 ع ونداسغلا نال ىرقهعلا

 نع دان نع سيسلان
 ىفتلزن ةيآالا نا سنأ
 ىاراولت: نيذلا نيدنرعلا

 ملسوهيلعهنلا ىلص هنئالوسر
 ثعبف دوذلا اوفاتساو
 هيلع هلا ىلسص هالو سر

 عطقب حو مهراث 1 ىف لسو

 لك“ متمهلجرأو مسجديأ
 اونامىتمهك رو وهنعأ
 كال لةض-ان ةيكالا تناكف
 ملال ىفاشلا دنعو همدلا

 نآ رعل ايةذسلا : 2

 ةيصةختسلا التل خسانلا ناك

 نارغل:اذه لزنو ىرخأ

 ةفانلاة:سللاعاطم
 ةد رب ىلأ مم وقى تلزن لبق و

 نيدو هنيبناكو ىل الا
 مسوهيلعمتلا ىلص هللا لوصر

 ةناك نم موق مهبرذدهع
 ةدروبأو مالصالا ودب رب

 ١ وزد و مهول ةف ب ظ

 ىنبفاسمنالبقو مهلاومأ
 هلباركح نيذلا ليئارس.ا

 ىف نوفرسم منا منع
 قيزرطلا عاطقف ليقولتغلا

 . هنالوضرالافداسغلاراهطاو يرام ىلءض قوتي الدنرملا لتقنالزم ديرملاىلعتن الالجزوحيالواولاقءاهقغلا

 م رك أب دق منغلا بح اص ناوانأب رئاب رغب نأاضااهسما وم بحاصرخالاوُ روع بحاض هوس

 اهبةيطريغنتاو زلاونز وكلاء حرش[ برت ثرحلابحاصناوهسفن امةييط اهنسحًاواهنعداو همنغ
 ىفهنناصةامامهتصق نمناكفث رحاب حاصناب رق لب قت لو منغلاباصناب ربع هّناناو هسغن
 نورخ [لاقو هدأ ىلا طسب نأ حيرخقلا هعنم نكلونيلج رلادشال لوتقملا تاكناهنناعأ لاقو هباتك

 يأ ىنث لاق دعس ئ دم ٠ مدع كإذلاك نم رك ذ هيامهأنا هللارمأ نءامهرمأ نم كلذ نك ١

 هلع دصتمفنيكسم نكي لهنااج بشن مناك لاق سايعنب !نعهسبن أ نع ىنأ ىث لاق ىع ىنث لاق
 اناب رق برق اذا لجرلا ناكواناب رقانب رقولالاقذان ادسعاف مداني انيبف لجرلاهبر قي ناب رغلا ناك انغاو
 ناكوابعارامهد؟ناكواناب رقاب رقفرانلا بنج هْيئاديضر نكي ناو هتلك افارانهملا لسرأأ هناهمضرف

 امد تاَربف رانلاتءاف هعرزضخا ّآ رخا الار ري واهتمساو همنغ راش برق مثْعْلا بحاصنا اوايارح خلالا

 ليعتفاناب رقشب رقُكنااوذءدقو سانلا ىف ىشع اه سبخاللافمدآ نياناوع رزلا تك رثوةاشسلا تاك اف
 هللا لمقتبامغا ىنذامهو أ لاّقف كانلتةاللاقف ىبمري+ تنأوك لاو ىلاس الار ظنت الهتلاوالف ىلعدر وُكمم
 ىفد هاجت نع هن ىلأن ب ا انث لاقىبسع انث لاق مصأع وبأ انث لاقورعب دم ٠ مرو نيقتملانم

 لةفالقبرخ ؟الاررقو:امامهدح أن رقف مدا بلصا لساقول.باهمدآ ىببالاقاناب رقاب رقذا هللا لوق
 نعم نأثبانعليش انث لاقتغيدحوبأ انث لاقىبأملا "مدع هيحاص لتةفةاشلا بحاصنم

 لئاو هلوةفدها#نعرو صنم نعتابغس انث لاقزي زعلادبع انث لاق ثرخلا "مدع هلثم دهام
 ىل ساقي رقوةمنغنس>أ نماقانعلساهب ردك باد ليباه لاقأنأب ردا رقذاق ماب مدا ى بأ ان مهيلع

 ٍنيسقتملا نم هللا لسبقتي اهنالاف كنا: ةاللاقنع رزلا لك اثم فانعلاوانلا تاك افاق هعر زنماعر ز
 قحاب مدآ ىباابن مويلعلئاو هلوق ىفادهاعت عم لج ر انث لاق زب زعلادنع انث لاق ثرطلا *مدص

 نمليقتفالقب رج“ آلا رقوممنغنمةاشامهدجأ اناب رقاب رقمدابلصللسداقو ل.باهوه اناب رقاب زقذا

 ةمايقلامولىلا اهذبف:ىل اهقاس هاجر ىدجا هللا لّقعف ه]ةقفكنلتقالهبحاصللاَقف ةاشلا بحاص
 هسعمو ران نم ةريظ- ف صا |ىفهناعوءاتشلايف اد نمةريظحمملع تارداهثيح سءلاىلا ءهحو لع-و
 دانه اًسثصو ح تايغس نعىبأ انث لاقنامشس .انث رخ"الاءاسنامسهذ املك لالمأ ةعبسس
 مسويلعلتا و ساء نبا نعي هاش نع متم نع نامعئهتلادسع نءعنايغ_سنععسكو اذه لاق

 برقواشك اذهب رةلاق رخ ؟الانمليقتب لوامسهدحأ نم لسبقتف اناب رقاد رقذاق ماب مآ ىناابن
 | ىثملا نوثدص رخ الا نملبقتي موةاشلا بحاص نمل بق :لاقامهدحأ نملبقتف ماعط نم ارسم اذه
 | اناير قاب رثذاقحلاب مدآىبباابنمهلعلئاو سابعا نع ىلعزءةيواعم ىنث لاق هتبادبع انث لاق

 نملبقتي ملوامهدحأ نم لبقتف مد ىنب نمنال_جرناكرخ “الان ملببةئي لو امهدسحأ نم لسبقتتف
 مدآآ ىباابن مهيلعلتاو ةيطع نعذو زم نب ليضفنعهتاديبع انث لاق عبكونبا منام رخ آلا
 برن عر زبحاصرخآلاو منةب>اصامهد_أ ليباهرخ الاول باق هعساامهدحأ ناك لاق قالاب
 ْ كلية الهيدشالل اعف لسجلا تاك و رازلاتازتفلاقهع رزأد أ نمادذ_هبر رو والجمع 1 نماذده

 ه«فياعأ مدآنالوالاب اك لاب للا لسهأ ضعب نعق حسا ىفآنعتلس انث لاق ديج نبا ا[ ص
 ليباق ىلأو ىضروليباهكلذا ل سف ل د اة موق ءتدنأ مكشي نأ ل يداه سمأو لدباهة موق هتيشا مكتني نأ لبداق
 ضرالادالوأ نمامهوةنجلادالوأ ند لاقو لساه نعهتحنا, بغرو ل بباهتخخأ نءامرك:ههركو كلذ

 اههنضف شانلا نس نمل ساق تتناك ل والا باقكلاب معلا لهآ ض علوش. و ىتخاب قدأ انو
 نمثل ذ لبيب نا لد أف ىناف كل لح الا هن ا ىنن ايهولأ هللاةفناك كلذىأ لعأ هتاف هسفنلاهدارأو هب نع

 لوف
 نالو. «ةحبيفع 0 رشمريسغبلصلا نالواهدوب وهيلغةردقلا ل .فةنوتلاب طغسد هد, ن الو ىنئلاوأ ديلا عطق ىلعدن ءرلاقراتصتقالاز وحال



 نوةهارملاو راغكدلا ب رطف ثوغلانعيد_عبلا عم ةيلاغملايفذ ملا رت نك نا يما سهير دب نامئااذهىفاوط رمأو ماع ظغللا
 عطا ناك ارمصلاف ثاصحاذاةلامحلاهذه )1١4( ناىلءاوقفتاو هثغب ناةثاغتسالا ىلع رداقلل ض رعتملااذكو ب درهلا ىلءدتجملاو

 اهم قد ًاوهف هنايرق هللا لف اكيافانا رقلاهألو نرش واناب رةبرةف ىنبابهونأ 4لاعف هسأ لوق

 راكبا نماراكب ا ليباهبرةواعهق ل.داق برقفةيشامملا ةباعر ىلع باهناكو ضرالارذب ىلع ل يباف تاكو
 تاك كلذ لساف تاب رةتكر بو لمباهنأدر 5 تاك ظءاضسارابده سرا ر هب برت لوك موهضعبو هع

 نع طامسا 1 ل داج ن ورع انث لاق نو رهن ىموم د هلق اذا ناب رغلا لسبع

 نم سأن نعود :وعس سمن أ نعد ص نعو سامع نيا نعمل اص نأ نع وكلام لآ نع رك ذاق ىدسلا

 نطبلا اذه مالغيو زب ناكفةيرر ا هعمداوالادوأ اوم مد" الدإون الناك ملسسو هيلعهللا ىلص ىلا باعصأ
 امل لاقي تاما هلداو ىيحرخ "الا نطبلا اذه مالغ نطيل اذهتب راحح وز ورخ ”الانطبلا اه ب : راح

 تدخأ هلناكوامهربك أ لسباق ناكو عرض ب اصل اهناكو ع ر ز بحاص لل باق ناكو ليباهو ليباق
 ىهو ىبم 0 هلاقو هيلع ىف لم .باق تأ مكي نأ بلط لب اهنأو ل باه تحن نم نسحأأ

 هنياىلا نان رقاب رئامبنأو ىنافل باه اهجو زن تأ هون هصافاهج وزن آنأق حان اولاد نم نسحأا

 ىلن نامل: لهم 31 ايمد الها لاقابملارظني ةلكم لاامينع باعدقذ مون مدآن اكو “ هب ان راسجلاب قحأ اههبأ

 ردا لانو اتااالي عبار دانس ايامنا لنو ًافةككأت ب ىلناقلاقالمسهالا لاق ضرالا ىفاتد

 , رقمداقاطناالف ل رمد م كلهادح عج َر /وبهذ ١ ؟ لاقف لس اعل لاقو ثءاف لايعلا لاقو تاق

 اب رئالف ىدلاو ىبهوأن اول :مرعك أ, نأ اوي وهو كلما وحل[ 1لاةفهيلعرخت لبباق ناكوانأب رو

 راغ اال ناو يكرر ةمبظع هلع .اساهمق لد وذ ليئستع زحل ساق ب رقوة نع ةسعدبج لساهرزف ٍس

 اا لاسامرلا# ىخأ عل 2 الد كَ اال لاعف بذغف ل. داق نأ ه رقثك رب رو لباهنأب ر 5تلك اف

 ىنباًاينمهملع ل 3 00 ةنعديعس اند لاقديزب انث لافريشب يشع نيقاملانمهللا لبق

 اهب رعتف همم .ثامريخ ىلا رم عفّدس شام ناس تاك ل لاح ..اهاماف لس و وليباه ام مئاانلرك ذقحلاب مدآ

 عايسلاوريطلاهتلك أ مهملعدراذاو هتلك ف رانهيلع تلزن مهم لقت اذا ناب رم هيلع تلزعف
 لاةةكلذ دنع هاخأدسفرانلاهيلعلزنت لف هيبرغتفهعر زادرأىلادمءف عر ز بحاصناك ل .باقامأو
 رمعمانريثأ لاق فاز زلادب ,ءانرمحمأ لاق بحب نب نسما انمص نيس نمدنلا لبةتءاعالاف كناتئال

 ع رز بح اصامهدحأ ناك لاق لمد اقول يب اهامهلاق قحاب مدا ١" ىب !ًابنوسهماءلتاو هلوقيف ةداتقنع

 اههيح جلا ر5تاك افراذلاتءاف هلامرسشب رخ الا ءاس و هلامري ع امهد_تأءافبةيشام ب> اصرخ الاو

 نعمدا نيىبحي انث لاق نادقس انيدص كناتقال لاقن هدسذ .رخ الانا ردك ربو لبباهوهو

 ثاك ًاوعرزلارانلا تك رتفاقانعاذواءر زاذ_هبرقلاقاناب رقاب رقذادهاحتنعر وصنمنع نايس
 لبث ارسا ىبنمتالحرتت الاهدهىف امهصصةهرك ذزءهنناصقوان ايرقان رقناذالانورخلاقو قانعلا
 نسحلا نعو رع ن حاسوب نإ لهس اذ لاق عيكونيا انئرص كلذلافنمرك ذهيلصل مدآدإو نمال

 انوك لو ل. ارسم !ىنب نم قلاب مدا ىنبا أبن مهلعلت اوهّننالاق ناذالا نآرقلا فناذللا نالبرلا باك لاق
 ىد_:عماذفنيلوةلاىلوأو «تام نمل وأمداناكو لسنا ارما ب ىفناب رملاناك ايغاوويلصا مدآ ىنبا

 لجو ع هللانا كلذو ل.ثارساىنبنمهتب رذنمالهبلصل مذآى نبا اناك ناب رقلااب رق نيذللانا باوصلاب
 تاب رعلا سب رمت تايزبل عافك لذ وبنوبطاخاوذدن اف هبمهد.غيالاسع هدابعبط اي ثانع ىلاعتي

 هنال اوقع مهدنع كا ذايولءمتاك انيذيعر ريغ قالنارئاسونيطاشلاو:ك-الملانود مداداوفالا نكمل هل

 مةدئاف امهانا هلالح لج هر 5 لب مهرلقب مهيلصلهانباهباتك يف هتئاامه 11 ذنيذللامدآ ىببايابنعمن كيلوا

 هذي ىنبالهباصل مدا باب علا مولع ىنعم هوه دبي الاياطخ مهيط اح تازب اس ريغ تاك اذاو مهمانع ن ْن 5

 دهعىوهملصل مدا ىب ؛ااناك اهنا ىلعلب 1 لاب لعلاو ريسلاو رابجمالا لهأ عاجلا عم مبهسست هنمدعب نيذلا

 دلبلاس هن ىفاماق قد رطلا

 ىفاشلادنع كإلرحكححو

 وبأ فلاخو ص“ لا مومعل

 ف ةروغلاهةحلا هنالد<وةغماح

 د ءمكفت اغلا ىف

 وأ اذا ءالعللو ىراسل ١

 نانعذ فالح ةء؟الاىف
 ىلأ نب ىلع ةياورفف سامع
 ن د.عسو نسما لوقوةحلط

 ' ريبخللامنادهاكتو تسسمملا

 ءاش ناو لتق مامالا ءاشنا
 ىديالا عطقءاش ناو باص
 هنعو ىف ءاش ناو لحرالاو

 ماكحالا نا ءاطعتءاورف

 تايانجلا بدع ا

 لو لتغلا ىلعرمد* أند

 ردك لاملاذخأو لق نمو

 باصو لتقةقرسلا باصن
 ”ازاوخحا ١ ىلع :مصتقان مو

 فالخ نم هإ+ر وهدي عطق
 قحخاب لول بسلا فاأ نمو

 هملاو ضرالا  مىننلاملا

 تورثك الاو ىفاشلا بهذ
 ا ىلع لدب ىذلاو

 مامدال سل هنالوالالوغلا

 : عابجالاب ىبذلا ىلع :راصتقالا

 لتقي ملاذا برا حنا اذهنالو
 مهدقت لايملا دحاي م و

 اذهو لعق 1 و ةيصعملاب

 ىلع مزعا اك لع دال وال

 3 الار دقتف ىماعل ارئاس

 وأ اولتقنا اوله نأ

 نيباوعجأ نا اويل
 ةنرأ دحالاو ىلتعلا

 نممهاج رأو مسجدي
 ىلعا و رصتقا نافال_

 دمعا|لمةقلانالريسسغتلااذددي ٌؤراضن !ىلطا سا. علاول سلا اوفاخأتاضرالاَن ماوه: وأ اريثكسال لاعفالا زهق ديدشلاودحالا

 نمنيفراملا عطغبم وسيف اظلغفديلاعطق هيقاعتي لاملاذبخ أ وفعلازاوج مدسعو منعتلاب قي رطلا عطاق يف كلذ ظاغف ل تقلابجرب ناوردعلا



 . ديلا تالا لغتلا باب نماشب ا مقلى توغل ءااذكع ماتا اول ةناّ.ةابلاةداعن اف ىرمسلا هإ-رو ىلا هديىأ نال

 اب واصمهءاقب نالتلصلاو لتعلا نيب عمج ذالاو لئعلانيداوعج ناوبوكر لا ىف )ا 1 ( نوعأ ىرسولا لجرلاو لمعلا ف نوعأ ىنعلا

 رار ًاورهش ًاقيرطل ارمثف
 درعش ىلنعغا و رصتق اناو

 ىلع عرمثلارصتقا ةفامنالا
 قْئلا ىه ةغرضتك ةد وقع
 لتقف اذا ةغضدولأ لاو

 ريس مامالاف لاما أو

 عطقبوأ طف له نآ نيد

 لستقي مث عطقي وأ طقف

 ىفاشلادذعو بلصت و

 لجالبلصلا نمديال
 بقنملا ةيشقكلا لكلا

 مه لعىلصي و لئقن نأ
 مايأ ةثال_ثانغكم بلصي

 ىرهتب ىبح كركي لسقو
 هببلصى أ هديدص ليس و

 ةهينحى ا دنعو كدولاوهو

 ا
 الب كرتي وت وع ىتخ عرب
 ف دوك ىبح ارم“ و ماعط

 لسغ لزنأنامث اعو >
 نذدو هيلع ىلسصو نغكو

 الف ىرهتب ىئح كونت او
 قتلاامأ ةالشئالو لق
 نييذعم ىلع ءهللجيفاشلاناف

 اولتق اذا مهئاامهدحأ

 9 مهي مما رعا
 مل

 ةادنأ

 ىلا دلب نم نيب راه مامالا
 نم نيعن 22

 ىناثلاو ىفنلا نمدارملاوهدلد

 كلاىدب انسابانأام ىلتقتل كلديىلا تطسبنل) هلو لب وان فلوقلاو ةالصلا نيقتملا ناب رفذاك 0

 لاقالميخاللاق هنا مدآ نبا نملوتغملا ن ءمرك ذىلاعتهنان هربخاذهو (نيماعلا برهتنا فاش أى اكلت ةال :كلو 0

 ٌكلديىلا تطسب نأل هنناوك دلة ةال لت اًقلادودخأ هل را 0
 طسابد انأ امىناتةتل كلب ديىلاتدد ملوش

 كيلا ىدي

 هعنامع موهيخالك لذ لوتةملالاق هاج نمىذلاب لا ىففلتادةوكالتةالكلاىيداممانأام لوقب | 20200...
 7” بب7ب7ب7>ب>”>ببتتكححح مهرزعب ومهذخا, مامالاف

 م

 7 اللا نال دلع اوهن قتلا ق ةصماودج ا ومغشوأْلاقو سلا ذهوه ,هيق.دارلانوكق هيو

 نارك ذيال ندا اريثكرك د نسو كلذ ل |وغلا هنع صن ن ءاريثك انرك ذدةواده اش كلذ ىنكو هئامز ومدأ

 ىهذلارامع نعد صم نب ماسح انث لاق نو رد نيدب َر امد لاقىموم ندا (ميامع هللا ءاش

 كايح هللة ف أمم لهدا د رح سكن أم مد[ ث كماخأ مدآ نبا لال لاق رعى فأن " ماس ن 5

 لكلا ةلاقنادمهلا قض«اىأن اد ان لافدج نبا اًسرص ككسذأ كاس لاّقف لاس و هللا
 لاف مدآى جماع مدآثب !لتقامل هءلعهتلانا اوضربلاط ىلائبا

 حبر دريم ض رالانوأذ اهملعنم ءودالبلا تريسغت

 جلملا هج ولا ةشاشب لقو د معطو نولىذ لكر يسغت

 *(م السلا هبلعمدآب محاف)#*

 يذلا ثمملابىحلاراصو « اع جالتةدق لاهابأ
 صب !مجءاف فود ىلع * ةهعمناك دق ريش ءاحو

 امهئاامهنع هدابعرتثأ هرك ذرعا نالاقنإ نالوقلانمهيقراوصلان اذان رقام امهم رقثىف لوقلاامأو

 ص نع ناك ن روكا نأرئاحود أ ريغ ع نعالوهبامهاباهللا رم نمتاك أ , ركاماعجمب رع ناري لو , ركل

 نادهتياىلا هب رق بلطالا كلذاب رقي ملف ناك كل ذى هناريغ هسه رببخخ ع نع توك تار ءاحو كاذب امهايرا هنئا

 كناتقال هناب رقهنم لمة: ىذا هنأب رقدنم لبعد لىذلالاقءانعمتاذ كلة ةاللاف هلوقلد وانام وهللا هاش

 ركذ 'لرت كا ذكومتداعا نءامهرك ذنمىرح د قا؟ءانةتسا هاب  رقهيلعدو درملاو هناي رق لب ةملارك ذك رتف

 ايئاص :سابعزب | نءربخلاىؤ ركلذىفان اناموحن ونيقملا نادت لبس نعال هل اعملو 5ليقتملا

 هوحنأ هللاقف كنلتقاللا# سابعتسان ءدسأ نعىلأ َّىث لاقى ىث لاق 6 ىث لاو دعس نب -

 ليغشاماهلوةفد زئب الاف لاف بهو نب اانرمحخأ لاف س و 72 نيعتملا نم هللالمهتاعا ىنذام

 لدنعام رشاب سوُسْعم نأ رد يسن مت كداب رقفدتاتمقتا ل اوقع لاق نيةثملا نمهنلا
 نمنيقتملا نم هلوشب ىنعبب و ىتمل.ةتبالو كنتم هللا لبقتب لاق ناكو لاق ىد.:عامريدك بم اف ني ,رغبانأ تئحو

 نمةعاج لاقدقو هتيصعمنمهءلع مها مامر انت-اوهضئارف نم م-هغلك امءادأ, هوفاخودهنلا اوك وق ”١نمذلا

 ىحي انث لاقديجنا انياهص كاذ لاق نمرك ذ كلرشلاا ةنانيذإا عضوملااذهىفتوقتملا لب وأتلالهأ

 دقو لرمشلا نوقتي نيذل يقتل 1 نمهنبا لمعت اا هلوق 5 لاصذلا نعءنا_ىلس ندع انك لاق حضاون

 نمناودعااوو ةرف نمنالعغلا نا رغلا 5 برق لئاةلالوق نمنالغغلا هناو ىذمامف ناي رقلا ىنعمانس
 ليغتملا ملعب ناك من. ءارقتاريغاشش تاو 7 نلاوتاقدصلاك انّدما لبقةيسضاملا ممالا نبا ارقتناكو ادع

 لاعالااذتمافناب رقلاو اهنملبقتد ملامزانلا كرثواهنم لبقتامزانلا لك ًايرك ذامذ ليقتملاريسغو اهنم
 لا ىلااهل لمبسالوةضو رغملاةاك لا ءاد اوتنكل اله لع ةقربملاو مامسّصلاو ةالهلان م ةحلاصلا
 1 رمد> نيح هنأى ريعلا هللادبع نب ضاعن ءرك ذ دقودودرملا واهنمللسمقتملا ل-حاعفف

 00 نيقتلانمنلالبقتيامنالوغي ها عم“ فاى كمن ل اقف تاكو تنكدةف كليكسام

 نيةتملا ناي رق مهضعب لاق دقو صاع نعورك ذنعمامهنعصاعنب دعس ىث لاقى دةملار غدت

 لاق تباثنب ىدسعنعناواس نينا ارعنعتادغنن صغح انث لاف عسكو .كو نءا انيئدرص ةالصلا

 كلذ

 سويحان السلا دارملانوكي نال , مفةدرلاب لس ملل ضرعتر غكللارادىلاو ريغلاب رارضتساىرخأ ةدلب ىلاو نكمتريغضرالا عج



 ايثدلا نمانج خ : هثيل لا طوق دنزلاة مه ىلع ذو سرح نيخ سودقلا بع نب حلاصلافاذهلو اهنمحب را هناكسف ايندلا تابمط نمئشن عفتنيال
 لذىزحخ مهل كلذ ايندلانماذهءاحانلةو )١ ١ ١( انبعوةحاحلامو ناحل ان ءاماذا اء>الاالواه.فتاومالا نمانسافوياهلهأ نم نحو

 هللانذان لا معةيلاهدب طسسالو هإق لتس الهنا لئاقلا همحخال هنمامالعا كلذ لاق مه ضعب لاّقق هب لعفأم
 هللاد_,ءنعةريغملافأنعفوع انث لاقرة+>-نيد#انث لاقراشن دان ص كلّدلاقنمركذ
 دم مص ها ىلاطس» تاب رلاهعنمنك-لونيلج رلادشاللوتةملاناك ناهنلاعأ لاق هناو ر عننا
 ىلتقت] كلديىلاتطس نثل سابعا نعهسب | نعىنأ ىتث لاقىع ىنث لاقفأ ىث لاق دعسنا
 هلافاملاقوه!:ةنمدارأاهدعنع /نورخ [لافو كل: عىدب نكسمالو رصتنعانأال كيلا ىدي طسابانأام
 نمرك ذهنمكلذدارأن م هلت قدب رأ نمدي رب نو عنتعالنأ مهلع ضرف» ,رك ذزعهللا ناهيك ىف هّنلاص قا 5
 ىاتقل لدي ىلا تاس نثل هلو: فلوةبادهاحت عم# لحجر اذ2لاورزعلادبعانت لاقرحلا ٠ مب لح 111 لاق

 هلع متع كودك را الح رلتقب نالح رلادا رأاذا مهمل عدتنا تكل ناك دهاحت لاق كال قال كيلا ىدي طساس أنام

 ناوامحاط سةنريغي سفن ل3 مهملع مرح ناكدةهرك ذزعهنلان الا ةيتاباوصلاب كلذف نياوقلا ىلوأو
 ىذلا لئمهمخأ لق نم ه.لغامازحن أك هنال كدب ىلاتط سب تاّكءلا ىدي طساسأت ا امه4س.خاللاق لوتقملا

 دارأ نيح لئاّقلان ا ىلع ةلالدالف هل دارأ نيح هلتق نم عاذتمالااماف هلق نم لئاقلا بح ىلءامارح ناك
 رك ذدق لبهسغن نعهءفد ٌكرعذ هلة نمل اواحوهنم مزاع4 لع :وهاعامملاعل اوتقملا ناك هيلع مزعو هلق

 ةرالاف نكيرلو انكم كلذ ناك اذافةرضصن هسأر خد ثف مئانوهو هلادغا هل .غ هلة هنا لعل ل هأ نم ةعاسج
 هىلست ى< ناهرمبالاة دب الا ىف سدلامءاعدا ازئاج نكد مل هلة نم هدأ منم كلرتبار ومامناك هناىلسع ةلالد

 نيملاغاا ب ركلةةلاهتطس.نا كيلا ىدب طسفهللا فاح ىنافنيملاعلا برهتلا فاخأ ىناهلوذ لد وان امأو
 ىمئابءوبت تأديب رأى ا) هلوقلي وان ىفلوقلا كلاىدب طسإ ىلع ىنبقاعن تااهلك قئالخلاا كلام ىنعن
 هاذعم مهضعب لامن كلذ لد وان فل واثلا لهآ ىاتدلا (نيملاظا اءازحكلذو رانلا بادجأ نمن وكتف ككاو

 5 ب دج تالذلاق نم رك دكيماعمنم كلذ ربعي هللا ك تمص ةمىفكع اوىاناكإدق نم ىمنابع وما نآدد رآىا

 نعوكلام ىلأ نعمشي د ىقىد سلا نع طايسأ اند لاقدا_ جنن ورمع انث لاقنو رهن دمت

 ىناإسوءيلعهللا ىلص هللا لوسر بادن م سان نعو .دوعسم نب نعم نعو سامع نب نع مللاص بأ
 رش ايثص رانلا باه أ نمنوكستف كةنعفىذلا كمتاىلا ىلتق الوب كلعاو ىابءومت تأ ددررأ
 كمئاوىاناكلتقب لوقي كعاوىعاب ءومتت أدب رأيا هلوقةداتق نءديعس انث لاق ديزي انث لاق
 ىئاب ءويتت أدب راىاةداتق نعرمعمانرمخأ لاق قازرلاديعانرم أ لاق ىك نب نسملا [نيثمح كلذ لبق
 نعم أنبا نعىسع ان لاقمصاعوب أ انث لاقو رعئدمح ٠ث دج كمئاوىلتةمئاب لاق كمثاو
 اهممع ومد ىند وكتثطخ كلءاعز روك نآد رأى ال ود كيعاو ىمعانع وعلا نآدب رأى هل اوةىف د_هاح

 ىئابءوبت نادي را ىفادهاجتن هروصنمنع تايغس نعزيزعلا دبع انث لاق ثرحلا نثدع اعرج
 لاقي رغلا نبني سوا نعت دح كا ذ لبق كيف ناكاسع لاق كماو ىان انالتشءوت تدي رأىنالوش ككاو

 معا او ىمئانع وم نأ لب راى اهل ود كاهذلا نعناجأس ني دمع ى لاهدلا نب ل_ضغلاذاعمأب أ تعمم

 اوهح وتدلاة لاه هىلئاق ن "اكو ماا هل: ةفدٌااماوهاخا نعي سغنلا لق لبق لعىذلا تالاوهف كمئاامأ لاق
 مئالاركذب ىنتك اول#تقلا فذغ  ىلتق مئابءوبت أدب راىفاىاك ماو ىمئاب ءويت ثادب راما هلوق لب 8
 اهردق لمفتف ىئيطعع وت تأذن راىانالذىعمنو رخ !لاهوهينيبط اذلاد_:ءمانعم اموهغم تاك ذا

 دقام+_ذعةباو رلانم مصل نالا طلغن روكا ناىشحاوره اهم نعهب د ولوقاذهوىايا كل:ةىف ككاو

 نعى نبان عليش .انث لاق ةسفيذحولا انث لاقىنالا مرح كإذلاةنمرك ذلبق انركذ
 باوصلاواعجامهمءويتفى دو ىتئيطخ ك يلعن وكت تادن رانا لوقي كمتاو ىمئايءومت نأديرا ىادهادت
 هلوةىجسعم وهكلذو ىاب ا كإتق فك ._.ةئيطت2 قرصان نادن راى هز وانتالاقي تاكلذىف لوقلانم

 فم_هلوابندلا ف ةعضفو

 لدتساميظءباذعورخ ألا
 ديول عطقلا ىلعاهب ةلزتعملا

 .طامحالا ىلعو قاسغلا

 طرمشد لد ة .رعاشالاتلاقو

 اونان نيذلاالاوفعلامدسع

 دعينا ناىفاشلا لاق

 ام هنعطقسول هيلعةردقلا

 ل د راعلا عطب نمت
 ذئنيح مهتمهنالثأب وعلا
 رئاسفو هنءراذعلا عفدب

 هسلعو ردقلادعب دودخلا

 اهراهطاةب وتلا ف ىك لق

 تح مالسالا اراهطاا قكاك

 هناحدالاو ف وءسلالالط

 0 نسوا عمد
 انزلا ىف ىلاعت هلوةل لمعلا

 اوضرءافاحضاوايان' ناف

 بأن نددك معلا ف وامهنع

 لعلو لصأو هملطدعب نم
 هنا طم ل! اذه ىفةدئاغلا

 د ولا فلام هرسهط نأ

 طقس اءاودحلاهبلع مقأ
 لم قد رطلا مطاق ةدوش

 لستقلا متت هيلعةردقلا

 ءانب وقع وأ ص:قيلولاف
 قدرطلا مطاقتد وةعنا ىلع

 يلم لباد ضعجمال
 رهطالاوهوصاصقلا اهم

 ءيثالف ادح هانضةاذاامأ

 لاملاذخ ادق ناك ناو هلع

 متعوب اصلا طقس ل-تةو

 صاصقلا ىفو لتقلا
 انرك ذام لاملا تاممذو

 لاملاذ ادق ناك ناو

 ف اولحرلا عطقه نع طعس
 7 : 0 3100 0 ا م ذآ ذآ 1 1 1 1

 نمسدل هنا ىباءلاو ىاغت داب هازحأ نمئث مقد لكلا مق ماذا ف بج اولا دس نم ءرح هنا ىلع ءانباض | طوةساارهطالا ناهجودبلا عطق

 د : دو 010 رك( 4 3 00 . مهدعبتب اعو ىداعملا يلع دووملاةراس> لايك نيد ايا هناهس هنامم دودإلارث اس فقالتاهطو قس ىفذةقرسلاب بك هبال راطلا عطق صا <



 اتا هنلاا وغتاوتااوقنا ١ اوننكزم ذاب 7 : لاف مس مم دضلاراول وكل نينم را راىلاداعل ١ ؟امىلا مالكلا لآ آ قالا ل أس ولا نع

 م ةرخا منك نينمّؤحال لقفمهناب لامعا : مهراذتفاناكوءاثالا ءانبأ |نعىأ )ا | 92 هؤامح ا وهللاءام ,!نكناولاف م-مئاهاضإأ او

 هلوقذ يفالسايالكلا عاب 1 ١ ص طل ا نيا دج و حيجبس صم وص عح وسمو دهسا ها هس هع هه ا ب همام مت م هموم روع بدع دج سمع حمس سم لمع عل مح مب وسل ١ و ١ مي مس #222327 |
 كرت ىلا ةزاشاهّننا او-ةنئا

 هبلااوغتباو هلوقو تامهمملا
 لعق نع ةرابع هل.-ولا
 لري ناك او تارومأملا

 هل نماضيأأ ىهاذملا
 رب رّعتلااذهنأالا ل ئاسولا

 'لرتااولعشلاو بسانم

 ىالخالا ىف ناريتعي اضنأ

 راكقالا فوةعمذلاو نادال

 لهأ و ةئطاخحلاوةءئاصلا

 كلركاا توعس قفا

 ة.اعفلاو ةيلخقلاب لعفلاو
 ىلا وأروذ1اووجلابوأ

 ءاعبلاوءانغلابو أت امثالاو

 افىناثلاىلءمدقملوالاو

 قزرت مهللا ىوسا ع نغم
 ةلعفدإ سولاوهّللاب ءاعبلا

 ىلا هي]بوتي املك ىهو
 ىمعتت لقاذهلو دودقملا

 نا هللا 2 نك نا ءنابقس عام 2 رلاد ع انك لاق راس نا ب دطو جحاىلا انث لاق ا

 نعىلأ ذك لاف ع ونا رم هون لو هيلع هللا ىلص ىنلا نعهللا دبع نع قو رسم نع ة 0-1 لساؤنسا لاذ ل

 لوالا مذ[ ن نا ىلعتاك الاملط لت ل اوتقم نماملاق ىنخنلا مهاران ءرحاهم نب .مهاربا نع ملاص نب نس> نا وتلا 3 5

 نعد دح هنا مكح نب مكح نع قدما نبانعةملم انث لاقد.ج نبا انئادص هنملغك ناطيشلاو 0 9 ىلا 5

 لتقذنمض رالا ف مدكغسامهاخ ل ثق ىذلا مدان بالالح ر سانلا شن الوب ناك هناو رعب, هتنادبع ُُن 2 5

 ىله هللا لوسو نءانر 5 ذىذلاريخلا اذه و لتقلا نس نملوأ هنا كل ذو ىءهنم هب قحلالاةمايقلا مونىلا هاخأ " ةرلعتلا 0 0

 انسئلاهدتولا عشوما اذهىفهتاامهرك ذنيذالا مدآ ىنباف ع ن.سحلا هلاقىذلال وقل نع موغط هللا ل ولاء يم قلعت هنا

 ناومدآتنامنملوأ تاء نع ركح ىذلالو لانا ىلعو ليثارم ءاىبنمنالح رام هتكاوهباصل مدآ ىنباب | عب معمنمدئالقهسلا
 ريخن ادق مو «لع هناا إب صهّنلالوس رنالًأ طحت ل. رارس انفال نكي ملكان رانلا تناك ىذلا نادرقلا ل 107

 لقفكف ل.ث اريسا جب لبق لتقلاكشالناك دقولّدَقلا نس نمل وأ هنأ٠ كي اع ةةىذلا لتاعلا اذه نع 0 50 0

 نا مولعف كلذك كلذ ناك ذاو ل.ثارساىبنمل- و رةعلا نس نم ء”لوأ لاق تالوقلان ماأطدو هئارذ 1 8 20 1 5

 ةيؤقعلان م هلدثلا بحت واف ل_:ةلانس نملوأ هنالدبل_دلمدآ نياوهلافنملوةوهلوةلانم حدصلا لن 9 3
 هلةةفهسحأ لتقهسفن كتعوطف) هلوقلب وان فلوغلا ع لسوهيلعهتاىلصهننالوسرزع انيوراف 1 17

 أ لوةنمع واعلان م تاعقوهو«.لع هندعاسومماف تعواطف هلوقب هؤانث لج ىنعب (نب رمءاكنان م عيصاف َّ 3 00 3 نا
 ١١١ تف امم هب لاف لم دان ىف راتلا ل هأف لت ادقو هلداقنااذا سالااذه ىنعاط لئاقلا قفل ا الئ شلاف

 قت ١ نيبمجلاك اههنبب عجلاوتابسحلا تاذللاىلاوعدت سغنلاوهتلاةمدخ ىلاوعدب لقعل انال عسبطلا ىلع اليقث سفنلا

 دمحم

 لامعا ىفهؤانث لحهشاةمصعمكلذو هل: ةريغب همئاوهف كعاو ىنءماماو ىمئاب ءوم نادب را ىلا

 هاب لتاقلانخخ وب انغاولت اعلا اماذودخ ام لوتقملا مانت وكن «نارئاجري_ةف هقلدخ ىفءمكح كلذ تاك اذاو
 نءلوتٌةللا لق سلوا لة داق لات نأذ هإ 24 كرام نودتسفنب اه طنز اقلام رصاعم مأن ارئاشو مر

 فدكف ةيصعم ' ٌرعو ل-هلاثأك اذا ةلاقتاف ةيصعماج مظعأ اوىلا ل 3 ىل' ”اعلا نمهليا ةمصعم تاك مد ى ىد

 مثلي هوبتن أدب رأى كلذ لب وأ تأت درك ذدقو ىعابءوبت تادءراى ال اونيولوتعم اهتم كاذدب رب نازاح
 متاب وجت ندب م ىناذ يتلق تن نافذ كلف الفال يات نا ىل-:ةثابءوم قرا ىف , راى اهانعمو ىلت

 ىلوخدلا هلمح ومربغ كلذهندا راق هننا هك ىف هلاب ةهلاعالوهفهإ_ةةاذاوهوىا كلت ىف هللا كةسصعم

 ملا ناك نمئانإ ثالَدٌعب نوكتف لوي نيم اظلاءاؤحكلذو ران ا! نادت نمت وك ف هلوقب ىنعت و اطمن
 مق عقللئازلاقملا قر رطل نيكحص راثلان اوف ةرامااول اودي نيلاظلاع ا كالذو اهمف ني رازحلا رانلادوةوو

 تادعب مدآ 1 منو مأ ناك ذدقورك ذر عهللا نا ىلعلدب اذهو مهل لعخ مامىلا مها لءجام نيدتعملا ليبسلا

 ناهري_ الو ىابا كلعب رانلا ب اخ نمت وكل :ةلوةللالاقامكلذالولو دعواو دعو و ضرالا ىلا ءطبهأ

 ىلائمو نءاهذفتىلااهقاسب لئاقلا ىلسج رىداحا تةلعلو ة رده ان ناكف نيملاظاا هازح كلذ
 ةريظحءات ثلا ه.لغو ران نمةريطح فصلا قءيلعءلعترادترادامح س عملا فءهحوو ةماعلا مول

 لاف كلذد هان لاه مرح نب الاف لاق حبات ىنث لاقنيسحلا انث لاق مساقلاكلذب سامع ملث نم
 مسمماذعراتش هيلع راذعلا ةصصةميسقرانلا لها مساع لتاقلامدآنءادفلاناو رعت هنلادبع لاقو
 لاق دج نبا 00 ربخو رع نهلادبعنعىوراموحن سو ءيلعهتا سدت لوسر نع ىو ردقو

 ةدواعموبأ مث لاق دانه انئثصو ّ د ؛ واعمربأو ربزح انث لاق تاق انتو 0 انك

 لسمو هيلع هللا ىلص ىنلا لاه لاق هنن ادبعنغ قو رسم نعرض نب هنا بع نع نئعالا نعاعبج عكو و

 تايفش (ْضدَع لتقلانس نملوأ هنا كلذ هم لفكلوالا مدآنب ا ىلع ناك الااملط لتقت سغن نمام

 |امناوهاوس

 ش ه.لعوا هل هل عءارق لماعلك ثاأث ريخاذكم رك ذزع هبات الءءلعلب واثلا لهاعا_جالبا ودلاوه كإذانلق
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 نب ماكح انث الاقديجنيد#و ىدوالا نجرلادع نيرصن "ماع كلذلاةنمركذ هخألتق
 نير ٠ مثدح تعش لاق هسغن هلت عواطف دهام نعزي ىلأ نم مالا نع ىلمل ىلا نب ةسينع نعمل

 هتعص## لاو هس هل تعوطفدسها# ن ءرج ىأ نيا نعىسع انت لاق مصاءولأ انث لاقو 0
 هلأ لثق هسغن ههتعوطف دهان ءمدن ىنأنبانعلبش انث لاقذفذوبأ انث لام مدلل

 داعم رمش اثمع كلذلاق نمرك ذ لدن , ركلذ ىىعمنو رخل اقوه ل :ةىلع هتعدم 1

 فدك أنا هل: ةةفصياوغاتحا م 8ع هلة فهمحنأ |لدق هن هلتع :وطف هداّدق نع دعس .انث لاق ديزب 5 لاق

 ٠ ث دع كلذ لاك نمرك ذةرك <: هسا ارتد ثفامتان .دج ووهضعب لاف هلتق هل ؟نمىذلا سنسلاو 6

 يأ نعو كلاب ىأ نعرك ذاعةىدسلا ع نع طارسأ انك لاقداجنء ورع انث' لاق نو رهن ىنوم

 ه4تعوطن سو هيلع هللا ىل_صدهّننال وسر رادكأ نم سان نعو هللا دبع نعةص نعو سامع تاع 00

 ليج ف هلامفغىرب وعم مايالا ساونا اولابخلا سو رفهذممالغلا غارف هله ءله«بلطف هنأ لتق 2

 ان رعي لخ ١ م رجأم مهسضعب لافوعأر ءلاب» 5 رثفناهسأراهم دش ة 02 تاو هو

 هلع فيكردي ل <بحاص لتقىذلا مدان بلاقي رحنباتع مسلوق وه ىناتسعسلا ثعشأ تعوم لاق ىلع

 انئص للا للعفدسأر خد ف نم رحت نيد هعضو م هسأر عل ةذاريط ذح اربط ةءهىف هل سلا لدَمَف

 ىرديال لعف ىاف مثغلا يرث د تءإةةلأق ميرحشبان ءجاص ىلا لاي انك لاوس اهلا

 .خسضسآا رج نرح لح دسار وشو ايو هد ذو سيب لف ساو ذوهتبقو ىو لتي فيك

 هاردي ولو ةرخآ | ارحذخأو رمح ىبعءسأر عضوف اخذ سافر طنب ل2 اًملامدآنءاوهسأر ل

 دم ١ءرص هودغرك دفلوك اد 6 1ك لاقزب ١ رعلادبع ع لاقت رولا .ةثص

 نباناب رق رانلاثلك أ امللاق سايعننانعهس نع ىنأ ىنث لاقىمع ىنث لاقىلأ ىث لاق دعسنا

 ىلءدر وكلنملبةتفانابرقتدرق كن ااولعدقو سانلا ىفىذع اهم الوخ هيلا لا هناي رقليقت ىذلامدا
 نيعتملا ن «هللا لمعتد اغا ىنذام هود 7 ل لاّقف كلف اللاّعذ ىنمريس تن ؟وكسلاولاسانلارظنتالعتاو

 لافمساقلا ئئدص نب رسادلا نم حصاف هل :ةفهبحنأ لتقهسغن كت عوطفرح زن ملوهتني لفرانلاب هفوفن
 ندنعس عمت لبق أ لاق مث ل نب نام ع نب هلبادبع ىنرمحخأ لاق جي ب حزبا نعباح ىتث لاق نيسحلا انث

 نع ىنثدذ فقو ىفارمملا ةرمملزئءانب راواذاىت- ىدب ىلع كو 0 ةموهوةرمجلاىرأ ريسح

 لبس راس لك فرو نا دابر نمهريغاهسكش واهم وناهوخأ ةأرملا مك ذي نأ ىس من لاف سابعنبا
 ىدأ كعك ب 1 بك :اةعمدلاوخأ لاقف عبق: هدوأىماتدإو وةءسو ةأ ما تداوف ةأسصاو

 شيكل كلذ لزي مف نقفع رزلا بحاص نملة: لو شيكل ابحاصنملبقتف اير قف ىتحخاب قا نأاللاق
 ىلءوهو فارصلا ةر م« لزخمد_:ءزيش ىفاغصا اذه ناعهعذف ق٠ اءادفىف حرخا ىئدهللا دعا سومت

 ىذمىتح كاذىلعمداوندلز , ملفلاقةصقلا هذهلاع نورخ 1لاقو ب رحفب الاقراجلا رن نيس كل ذيع
 دقدهرك ذز :رءهللانالاقب تاباوضلا, الذ ف لاو للفرع تارد ال :بهذو هعقنبا مكن -هقءارأ ةعب :رأ

 رك ددناموخت ىلع توك نأ ارئاحو هأيأ هدفه هد رذعلا عاقب اندنعربمنالوهاأ لق هلا لئاقلا نعربسسخأ

 كشالناكد ةىلّتَعلا ناريغناك كلذىألعأ هاو دهاكتر 11 ذامىلءناكن وكن نأز "أح وءرمحخ ىف ىدسلا

 دا نمداخأ لالا صاف ل وان نافنب رساحللا نم عيصاف هلودامأو هدق

 ىلوقلا 8 مهتةغصف ارتاوهنفاونبغو ممعسفا -كوفاهاعاهابامسهراثي اي مهامند مهترخ ااوعاب
 توك تأت ْرعااتلي واي لاق هدأ ةأوسىراول فيك هر ريل ضرالا فث نب اب ايارغهللا ثعبف) هلوق لب وان

 لوقلا تاىلع ةلدالار-؟اضيأ د !اداهورةعجول لاه (نيسدانلا ند مدافن ًاوسىراواف ب بار علا اذهلثم

 00 وا ا ااا لا 8 2

 ) سداس ب (ررحتا) --0 (

 ضرالا ام مهل ن اول هلوق
 هياودتغل هعم هإأمو اعيج

 ىنعوواولاوأروك ذملابىأ
 اول ف لماعل أوعم

 ىعم نمناى ام لثملاو هو

 باذعنمتدثولىك العغلا

 مهتم لبشت اه 4 ايقلا مول

 باذعلان اول ثملا ضرغلاوأ| لي

 ىف هل * مم دقو مسهأ مزال

 ىنلا نعو تارعل ةر وس
 لاقي م سو هيلع هللا ىلص

 تي .أرأ ةمايقلا مون رفاك.ال
 امهذضرالاءلمكل ناكول

 لوقبفهبىد-تةغ تنك أ

 رس تا'كدقهل لايف معن

 اوجرخي نأن وديرب كلذ نم
 نم ورحل نرذمتبىأ
 لبقكلذنودصقي وأراذلا
 ىلاراذلا بهلوسهعفر اذا
 حجورخلان ونهب كانهف وذ

 تود>رخ نوداكب لو

 مهابااهعفروا تو قلاهنم
 فددعولا اذه هلزنعملا مع

 ىاسغلا ىفو راذؤحلا

 راغكللاب ةرعاشالاهصمدخو
 هنا م ةمدقتملا ةب'الا ةلالدإ

 ذأ مكح م0 ىلاداعىلاعت
 وهوى اودع ١ ريغ نملاملا

 ةيغلنا لدس ىلع ذوخخأملا
 ىراسلاو لاف ةيراخلاال

 ناعوفمم اههو ةةراسلاو
 فودعرم 1 ناوءادتءالا ىلع

 سفحالاو هنويتس دنع

 امفوأ ض ”رذامثر دقتلاو

 ةقراسلاو قراسلا لع ىلتي
 5 10 ىأ

 0 زلال كيوي هلفوبسصتلاب را ةواه هدب ؟اوعطتافتقرس لاو قرع ىذلا لبق هناك ط رمدلا عما هخوضتل ءاغلا



 0 - نوكتءاغلاو و ٌريسغتلاة طن 1 رش ىلع :راعطالاب اب نمت روك هناوضت اذاامأ اولد وأتبالااريحش عمي تانسختال ءاشنالان ال

 ةءا اال ا ا وا وا رع نعلن هل هي ويعلو (11) عش وو مل بوهيلع هللا ىلص هنا لوسراهملءبطااوةءار ىف نعط هناد 4ر و )ا | 4( فءضوريكف كد رولثم اهدعبامو

 ناىلعهفاسفوةذاشلا

 هيلا بهذ ىذإارامذالا
 ىذلاولمالا نال وه

 ىلعلدأ ءارغلا هملالاف

 ا هلوةلققوأو مومعلا
 مج رصن هنافايسك اعيءازح
 لوالا مالكا !نمدارملان اب

 امأ ءازحلاو طرشلا وه
 د الاف ىو عملات علا
 نياوصالا نماريثكن اف

 نيبو هنالتلمجم اهنااوعز
 ركصاو هد رمل ناصت

 بحال عاجالاب وىدذنالا

 :دللا نالوزم لا عطق

 0 ميزسالاَ

 هسلفة ديد انك لي الفا

 عع وثنع هناقدعا اصاب

 فككلا نم عسإ اصالا ىلع

 فتلاومباسالو و
 نيسقفر ىلا خدعاسلاو

 ك3 لالا كلذ لكل عو
 ١ اوعطقاق قيراط ااضنأ و

 بهذموه5 نامزلامامالاما

 ةمالاع ومحل وأن يرثك الا

 تف ةصودخ ةغئاطلوأ

 ةلمعتي الاناهوجولا هذه
 ىضتقم نوققحلا لاهو
 رادسعقت ىف امسال ودب آلا

 مومعب عطقلا موع ءارغلا
 هةتدصخة نسلا نأ الاةفرسلا

 له نا لوق. وأب اصنلاب
 نأ نأ نولوقي الدغالا

 دارملاو ىراس هارب ةسح

 دةذلثمنادسلا ىدنالاب
 دق_ءنادقوإكب ولقتغص
 بحال هنا ىلع عاجالا

 قذا ارملا ىلا كي دبأ اوهلودىف د. ةاذاهاو بكسذ 1 7-2 0 يع 6

 نماناكولتد الاهذهىفام.متغصهننافصو نذللا نيا رلا نال سلا نعورءمهاورام فال مدآ ىببا مآ ىف

 لئاقلا نك لوهبلضا مدادلو نم اناك اههنكلوهدخأ ةًأوس ةاراوموهمحنأ نفد لت اعلا لوهعم لش ارمسأ ىبد

 ىحاتحممت اعىلع هلم تاك لات دف لوما ان عتظنامود مو فوملاةداعف هّلب ادي ذل عداخأ ام

 هلاك امهتغ طف صو نذالا نيب ارغلا هل ضف قلى اوم قةئسسلاهشب رعت هللا بح اق هت شمح ث 03 ار

 انئص هنأ هلق دعب لوتقملا همدخاب مدآ ىببانملت ماعلا لعفن مناك ىذلاب لد اعلا لفت راسا 1

 ثكملاف سامع نءان 5 ءاذفذطلا. نعد نعى ادمهلاى ور ىأنبى ع انك لاه 0 تايه

 نوك [ن أت زي لاقفناثعبامهآر ةنيدارغلاز 0 هتبقر ىلع بارحف ءاخأ لعهع

 نعىأ قى لاق ىع ىف لاف ىلأ ( ى لاق دعس دمك رص هاخأ نذدفنار علا اذهلثم

 ايارغزعو لحمتاثعب هدأ ةأوس ىر | اوله مك هن ريل ضرالا ف ثع:ايارغدللاثغبف ساءعئا ن عتسأ

 املي د وابهاخأ ل _:ةىذلا مذا نب !لاقفتد 1 را 2 !بارغلا ل عذ. ثدم بارغلا ان ا

 انث لاق داجن 'ورع ان لاق نورهثب وسوم ٠ مرح ةياالا نا رغلااذهلث متوكأتأ تزعأ

 سان ن عوهنيأ لد نع ةىعنعو ساءعتنأن ءملاص أن وكلام ؟نعرك ذلمف ىدسأل | نع طابسأ

 نيون نارا نعبف نفدي فيك مالو ءلاب 4 0 و هيلع هلل ىلص ىبذ || بادكأ نم

 0 اانلبوان لاو ارامل ف هيلعاث- دل ارذذ همحاص امه لكعف ال_ت:5اه

 من رح ه«بيخاةأوسىراول فيك هب ريل ضرالاف شع: ايارغدتلاث عب ةهللا لود هوهذ ىنأ أ اوس ىراواق

 ىت>ابارغ هللاث عن لاق تعبيد هات نع عن يأن! نعىسيعانت لاقمداعولأ مث لاق ورع ندم

 ةغيذتو ا نث لاق ىنثملا ٠

 ناو همدحف هينحىلا تيمزخ؟ الرغح ى م-ضرالا ف ثخنابار ءةدها كت ع نعد ىلا نبا نع لمص اذث لاق

 2 كلا نارغلا اذهل تمتوك آنآتزعأاتلب واد لاق همم 0 ل لارطن لث اًعلامدآ

 تعال ارغهللاثءبق هلوقدها< ن ءر وصنم نعنابقس ند لاقي زعلاذت ع انك لاقترخلا

 ذك د وأن لاقف بارثلا لعن لعف هب اضامهدحأ لتقف ةةقاقبار ىلا ان , ارغدللاثغبلاق ضال

 17 نيمدانلان م داو ا اوس ئراواةبارغلا اًدهلتسنوك نا تّزرعأ

 مس د هد تدم ءاعشخت منهيلاز امن لئاقلا مآ نءاوتءمهينحىلاوخ ال رعح

 .ه
 ه2

 هللادبع ىثلاق ىثملا ,

 بارغيلاتارغ ءاحلات ضرالا فثحت ايارغدتلا ثعبف سايعنبانع ىلع عب واعم ىثث لاقحلاصنا

 ةبالا بارغلا اهل ثمنوك أ تأت زعأ اان واب هاخأ لتق ىذا لا فهاراوّىت-بارثلا نمهبلع ىف. ثم
 ىدذ دن هإ-ةةال لاقةيطع نعقو زم ثعلب 2-00 35 لآ عم كونا 0

 لاقديزن ا لاقرمشن نعص هلك د هير قمر ظنت عابسلاو ريطلاهم ءاعتغكعو حورأى م هيلا

 ركذ ضرالاف ثم هرك ذزعهننا<ثعي هي ريا ضرالا ف ثنا ارغهللا ثعبف هلوق ةدان5 نع دعس

 نارثلا ترملا ىلع حي ىلا لج ورظني مدآنن ا ىنغن كلذوهبحاصامهدح أ لتقفالتتقا نابارغام من انل
 ن.نسحلا ص نيءدانلا نم هلوةىلاةدآ الا بارغلا اذهل ثمنوك آنأ تزرع انلي واب لاقاملاه كلذ دنعف
 ايارغبارغل:ةلاقا ارا رغمللاث ءبف ةلوقامألاق هدامق ن ع :رمعمانربخأ لاق قفا ر رلاد_.,ءابرمخأ لاق ىف

 ىراواقبارغلا اذهل“ 1 عااتلب ا هاخأ لت ةىذلا مدآنبالاقذ هسم ءلعوتح لعذ

 هللاثعبف هلوق فد هاك ع نءشيلنءرب رح 15 لاقد_ج نإ انحرص نيمدانلا ع نم عيصاف ىتخاة ةأوس

 هقثاعىلغ هلم ناكل ابا ارغلا بارغلا ىر ارالاف المل !هثوشفرا اون فيك هر ريل ضرالا فتحا ايارغ
 نا تزال 00 نأ رغلاىأر تح ضرالاىلا عشب وهلم هنعنصنامىرديالةنس ةثام

 لاقدسأ نب ىلعم اذث لاق ىثثملا دع نيمداثلا نم حداف ىحناةآ ًاوسىراواةرارغلااذدلثم توك

0 

 تصد اهتكلةماعتم الانا ل صاح+لاو ع وكيلارةتصص+خةنسلا ناالاةي الار



 دزعالا بحال عطقلانأىلا اوبهذءاهةغلاوةياصعل ارو هج نا متالصأ ةدلدعم ريغ ىعاهلغح نمىوأ اذه وقابلا فةدح قيفة لصغتملئالدب

 ودام تالوثلا لا مومعباكسك ح راوخلاو ) )١5 ىفاهغصالادوادو نر سملاوريب لا ناو سابعزبافلاخوز راو باصالاك طورمس

 ايارغهتلا ثعبلاقبارغلااذسهلثمنوك تأت زعأ الب وايهتلالوة ىفكلامأ نءنيص-نع دالخ ان

 ىنأ ةأوسىراواةبارغلا اذهل ئنوك تأت زعأكل ذدنءلاقفلاقبا رثلات.مبارغ ىلع متع لعف
 تعمس لاف نا_علس نيديبعانري أ لاقذاعما تعم»لاق ج رغلا نن نيسكلسا نع تث مص نيمدانلا نم صاف
 ىلا نارغل !لعف تيمرارغملاام>ابارغهتلاثغب ضرالا ف ث حت ابارغهتا ثعبفهلوتىف لوقي كاع
 ةرآالا بارغلا اذه لثمنزك ١نأتزعأاتلب وابهاخأ ل-تةىذلا مدان الاقفتملا نارغلاةأ وسكر وب
 ,لتق امللاق لوالا بالا, لعل لها ضعب نعرك نيام قص انمانعةلس انث لاق درجنا شد
 ع 1 واد : ثيملواو مدآ نب نم «لسيتقلوانومزي امن ناك هنالذو هيراوف فيكر رد « ماو هب هدد ىف طقس

 لتقني> لسان اةاروتلا لهام عزب ودنا الاى اذأ اوس ىراوافبا ارئازهزج توك اناَدْر ع

 هلزعو لح هن الاعفامد راع تتك امىردااملاق ل_يباه كوحا ننال اقان موانئ لح لاقل ساه

 كاي مدتعلبف اهافتخكذ ىلاضرالا نمت وعلمتنان الاَّص نال مىدانبل دج توصنا

 لاق ص درالا ىف اهئان اع' ردن روك: ىسحاهثرح كي طعت دوعب "الاهم ص ذرالاف تلم ع اذاق كدب د نم

 نوك ًاودمادةنم ىراونأو ضرالا+بجونع مويلا ىنتبرخ ادق اه هر أنم ىنيطح مظع نمو
 ادحاو ىز<الءتق ل تاق لكن وكم الو ذك كلذ سدلزعو لج لاف ىئاتق ىنمقل نم لكو ضرالا ىف نام أعرف
 نمل-جوزعهنلامادق نملياق يروه دحو نملك هلتقب اللي ليباق ىف هللا لعجو ةغبس ىزحي نكسلو

 نبال ال لاق نعال ادت لافحوأ ولي رباح انك لاقس ركو كو | (ميدح ةنحلا ندع سم

 مليح لئاقلل هنا راثاف مالك لالي وأتفد_بامد ضرالا ف نت مفاتن 00 رالاتةشن هاخأ مدآ

 ةأوسى راو فركهي هي ريل اهماربريثمف صضرالا فرس ة< لوقي ض ردا تلا لوتةملاهسخأب 1

 هانعم نمسلغالا نا اريسغعب رقلاو ًاوسلاب ىعن ركب نال عد وهيحنأ ةقيج ر اون فكي ريل ل اوةبهمحخأ

 رك ذامةلالديءانغتساهرك ذ لر فوذ<ءكلذفولد وأتلا لهألب وان ءاحثالذب و ةغيلا نم ترك ذام

 نات رع انلب واد "ةحماخأ لت اًهلالاعفاهفهارا ر وذتءمرحخ ابار خاض را ةوهوهنم

 نم جاف دة ذبحها راوف ىو وساك نا وان ءارخ الار ارغلا ىى را اوىذدلابارغلاا ذهلثمن رىرىكحأ

 لثمتاب الاهذهىف ل>وزع هتلارك ذام لكوهاخأ هإ:ةىفهرك ذزعمللا ةيصعمنمهنم طرفامىلع نيمدانلا

 2 او وهعلالامعتس ىلع ملبس .وهيلعمللا ىلصدتلال وس رباك نمنيذم وما هبض درحو مدأ ١> ىجبل هللا هب رد

 َ ءدفم مون وذبعتسا : مهول اذا ريضنلا ىب نم مهلثد و ريسيلعلا ىلىنلالثقباو مه اوفاكئذلادوهيلا نع

 رك لي ىل_ءمهماعتساءوسو وهل ؛اوأةنحنو ءادرز ولج مهفرعو ىرمذلاةيمأ نيوربجمليتق

 نيد رقملامدآ ىبباب منع وفعلاو مهل ءافولا ىف نينمؤملا لثمو مهوب يف مهلثم برضو مهن هئالآ و هيدابأ

 كلذ هوحلاطلانودامهنم لضاغلاب ىسأتل ا ىلعمهل لد مكلذ مثتاب ”الاءزهىهللاامهرك ذزيذالا مم مهيبارق

 لاه "| نعنا_وأس نب روعملا انت لاق ىلعالا ربع نب دنا رص مس وهما هللا ىلس هللا ل اوسر نعربجلاا ا

 اوزفنالثممدآى اكل رض عو لج هللا نا لاق لس هيلع ىلص هنا ين ناك غغلبامأ هللادبعنب رك
 نسحلانع :رمعمانر بخ 1لاقفاَز رلاديعانربخأ لاق ىك شب نسحلا ياض ىبلاق امهرشاوعدو مهري

 انث لاه ىنأملا (مادص .امهنما هدف ةمالاء يلا ثم رض مدا ىف ,انا مس وهملع هللا ىلسص هللالوسرلاف

 مسوميل عدلا ىل صوتا ل اوسرلاق لاق نسحلا نعلوجنالا مداع نع كرابملا ير أأب بج لاقرصت ب دب وس
 كلذل جأنم) هلوةليوان فلولا .ه رشلااوعدو مه 4 مداوبا ملبرن ررمض هللا ثا
 اهايحأ نمواعج سانلا لتقاسم ”مكفض رالا فد اسذوأ سعت ة:ريغب اسغن لّتق نم هنآ ليث ارس !ىبب ىلعانتتك

 مسملا

 | لوقيهستبانحوهنربرحو كلذءرن كلذ لجأ نم لوشن هرك دولاعت م ىرت (اعيج سانلا امحأ اع 1

 ةلريتموق ركل

 وا لاق دذورششلا

 مممظعلام ىلع نالغل لاق

 لاى الل مي ةيحلأي هرسف
 لخلاف مظعهنادبزب نا

 8 عك ةدسل هدنعمظعوأ

 ةعن رمشلا ف ةدمحللا تنعطالو

 ناىئبتي فيكتبلا ناب
 اهتعتنا عم ليلقف عطقت

 بهذلا نمراذي د ةثامسج
 هب وقعكلذ نار هنعبحأ

 هنءأيد ىلعهلع راشلا نم

 اولا اذه ناكاذاو

 نكماذ لكلا نسمالوبقم
 طقلا اح اىفاذمال وعم

 اًضنأو ريثكللاو ليلقلا ىلع

 ردقىفندبتحلا قالتخا

 نا ىلع لدي ءىجيكباصنلا
 مهدنع ةصصخل ارامخالا

 8 وحرلا بح .وذ ةضراعتم

 ىوءدوتارقلارهاط ىلا

 عطقلا تاىللسع عاجالا

 نيغ نيعمرادقعب صوصخت
 ضعب فال ةعووسم
 انلفك نيغباتلاوةبامصلا

 ةقرسلا ف مالكلاناملعاو

 .تورممملا فارطاب قلعت
 امأ قراسلاوةةرسلاسغنو

 دنع ةطو رمش نه ورسملا
 ماياصن ن وكي نا نيرثك الا
 راند عب رهنايفاشلالاق

 امويضلامللام هذا نم

 تايلديرهو هيءوشيماوج
 ص هنائو رامل ةيضامالا

 الا عطقال لاق ملسو هم هشعميا
 101 سس سس سس سس
 1 ىلق كيال نما نتن ارهاظلااو نحمل نمىفالا مطفاللا سو باعدت ههنا وراسل وهاد ةلرشع ناسنلإ فيتون الافورامإ عب رد

 قو مهردندسملا نعو مهاردتسجت ىليل بأ نب الاهو كلك ويفاشلاك ناثنإ اوردج انعومهاردتت الث دوا اراش دعب ب ركلاملاف رمها اردو رسم نم



0 را مهداوخا 0 ١ 3 لية ورسلا يسرا
 0 ايس تركي اهو مالا 0

 تااهنموريزن وأ رد

 دارملاواب , وق امان كلملانوك

 فراسأل نوال ثاماملاب

 تيب لك قحوأ ةكرش# ف

 توكمالتا ةوقلابولاملا
 فقولاوةدإو:سملاك اًغنعص

 نعاحرالاملانوك ايمو
 واف فراسلا قامدتس اش
 لام نمندلا 9 لح

 ىلعال.ذ 3 نافنودملا
 ىل_ءوأ قمل اءاغيتسادصق
 دداحريغ نوبدملاو هدصق

 طق ل طامالو
 وهو قم !ءاغينسا دصق ىلع
 عطقي الف لطامت نأ دحاح

 هقح سنح نمد ا ءاوس

 قرس اذاوءسن> نمالوأ

 ,|[رح الالام ن منيح و زلادحأ

 / رتل

 هذخأ ناو

 لدعق هنعاز

 دج] اوشا روفاشل ادنع و

 هيلعدليا ىلد هول از رح !

 اليوان ف عطقال 9 3
 هاوااذاف لمحة سل زحف

 اهف لقا زيرجاوأ حال
 ئملك ز رحونحملا نم غاب
 لبطصالاف هلا بتسح ىلع

 تناك ناوراود_الزرح

 باشللاررحسدلو ةسيمنأ
 رادلاىفةغصلاو دوقنلاو

 فاوالل ناز رح اهتصرعو
 ىلحلا نودةلذبلا باو
 اهفةداعلا نافدوةنلاو

 نزاخلاو قدداذصلا زارحالا

 وهامناةغضح ىلآن سعو

 ىلع عطقالفةيغخلا طرنش نمد.الواز رن وكي نان ءلاملاجارخا عفةقرسلاامآولام لكلز رحوهف لااررح

 ّك غاتيتك اهانح ىلا هتبانحواهرح ىتلاةريرحلا امهتسصقانصم:ةانيذالا مذآ ىنبا نمهاخأ لد اهلا ري نم

 نموا اهنذ أ كلوّقك الح ا هلولجأ هتيسكومملا هنر رحى مالا اذهتاحأ هنملاّقب لمثارسسا ىبب
 : ١ رعاشلالوق كلذ

 ١ هل> انألاعفاومرتادق #*« مهن ,تاذحلاصءانح لهأو
 انمكحا ملط هاخأ لئاقلا مدآنماةبانج نا لاىب_عف ىناجلاووهلعكلذراخلاان هلحتآ انأ هلوقب ىنعب
 لئقوألوش 1 ضرالا ف داسؤو أ اصاصٌة اهم لدم تأ س هنريغباملط سقت مهنم لّدق نم هنا لبث رس سس 1

 هللبر+ا,نوكامنا ضرالا ىف اهداسفو اهات ة كاز, تقدس ضرالا فابن مناكداسف ريسغب ا سقت مس م

 نيشان ع تئرع كلذلاقنمرك ذ ليوأتلا لهألاقكلذىفانلتىذلاو كب وليبسل اةفاخاو هلوسرلو
 ئدىلعاشت5 كلذ لح نم هلوق فلوق» ٠ لاصضلا تءم«لاقنامأس ثيديدع بث 1

 نء هوان لح هلوقلد وان ىفلد : وأتلا لهأ فل“ ا مئاملط ءامنأ لئق ىذلا مدآنب,لبجأ نسل وت ل نارس

 اعيجسانلاامح ام" اكف اهامحأ نمواعيج سانلا لة 266 ص 00
 لدع ماماوأ ئيندضع ىلعد ثنمواعيج سانلا لتقاسم ”اكف لدغ ماماوأ يبن لتق نمو كلذ ىنعم مهضعب لاف
 ان لاقىزورملاثب رح نب نيسحلارا .وبأ انيكدص كلذلاقنمرك ذ اع .جسانلاانح امن 04
 ىداسفوأ سة:ريغباسغن لكب :3 نم هلو3 ىف سابع نبا نعةمر عنعدقاو نب نيسحلا نعىسمومنث لذفلا

 مامارأ ندضع ىلع د: نملاف عيه سان لاامحأام *مكفاهامدأ نمواعيج سانلا لتقاسم ”مفضرالا
 لعس نرخ رح اعيجب سانلا لتقامغاك-ف لدغولما اوأاسن لق ن مواعدج- سانا - اا اكفلدع

 قرف لذ ل> نم هلوقىف سابعا نعم أ نعلأ ىنث لاقىع ىتث لاقدأ ىتث لاق
 ةد_اواسفن ل“ :5نملوَق وعن اعيجب سانلا لتقامناكف ص مرالاىفداسؤوأ رأس ةنربغل اسغن لحق نم هنأ لم أرمس

 نااهايت اوىتفاذهاهتمرح ةدحاو سغن لتقالرت نم لو "0 ل
 قفداسفوأ س ةنريغب اسفن لم نمدورخ ”1لاقود»# ءامسنالاكل ذب ىبعباعيج سانلا ءايدسا لكم هرهناهلت هب

 سانلاا يح امناك-فةكله نماهذ ةنتساذاهامحأ نمومئالا فلو -ةلادنعاعج سانلا لتفامغ "م فضرالا
 نعرك : ذاهف ىدسلان ع طابسا ان لادجأ انث لاق نيسلانيد# , م رج ذةنتلادنعاعمج

 هلال لوسر باك نم سان ءوهللادمع نع قادمهلاة رض نعو سامع !نعملاهيف ا 1

 متالاف لو وع ل |ودعملاد_ةعاعيج سانل ا!لتقاعاكف ص رالافداسفوأ | سعنريغب : اسقن لد نم هلوق م وهلع

 ناكلذىب-ءمنو رخ1لاق ووبذ قنة ملا دن ءاعر جن ساثلا اح أ ناكسف ةكلله نماهذ ةذئسافاهابحأ نمو
 لق نمل س دق اهلثقنم 0 نم ,واعيج ساثلا لك ةولاهالصب 3 راثلا ىلصاهلتو مم رولا سعنا الت و

 سابعْئس ان نءدها عش ع نع فيصخ ع نعفأ انت لاف عب كوت اًيدص كلذلاةنمرك ذ اعيج سانلا

 افاق نقترب اسغن لق نمواهامح ؟دقفاهل: ةنع فك نملافاعبمب سانلايحئ فاك هايحأ أنملاق
 ١ نع فص نعنامغس انت لاقٌزْرع ]ادمع انث لاقت ,رادلا 07 اهقبوأ نمولافاعيج سانلا تق

 لتقدير لطفل سواهابحأ نموا سانا لقول اضن قب وأنملاف دهاجت
 نءفيصخ نعل رش سمن نع كراملانناانريخأ لاقرم هذ ندب وس اذ” لاه ىبثملا "مدع اهي سانلا

 اعجب سانلا نم سد واهلي لاعيج سانلاابح ا مغاكفاهارح أن مواعبج سانل 1 اكفرهاج
 ىلأن ةديعانربخأ لاقعاؤوالان ع كرادملانا انرمخأ لاقدي وس انث لاقىبثملا ' د ادحأ لتي
 سانلالتةامغاكف ضرالافداسفو أس ةنريغباسف:لتق نمهوذ ةنءعلأس هتعمسوأ ادهاحتل ًاسلاقةيابل
 ١ نئئدص ايظءاراذع هلدع ا وهنعل اوهيلعهللابضغواهمفا دلاخ موجز ازناكا عب ج سانلا لتقول لاقاه.ج

 00000 11 ت1 د لا نسلق 111 ةكالاشاا الط سس 30711 اق ساطع

 ىلا
 مطقبفزا.ةخالاو ماكالا م اًرتلاو فءلكتلاهببق طرتشيف فراسلااام أو دج الافالجت رع اذا عدوملا ىلع الو ةوقلا ىلع ر وعم اويسهتنملاو سانا



 ثاروكأ اناكاهمقلعتي ونيل .روداهسس وا ًارارئالاب وأ وداهدود دري | نيمعلاب ع نالثبت :رمدلاثيشتامعا وه ركملا عاتشنالو دهاملا اوىذلا

 تامفلا سحب وب ىد :ؤ:ى>تد+ اامدل 1١1) ١ ىلع وهيلع هللا ىلص هل او:ىتفاشلاةصناعةحالم .رغلاو عطقلا ةغحو أ لاقو لتقلاو

 أ لتقامناكف هلوقىفدها<نعب رعالا نعةءار 1 نءلرابملانن اانرمثأ ل اقدب وس انك لاف ى لا

 اياذع هلدعأ و نعام ارا شو هيد ءءازسوتلا نس وشكل ما سعنلا لد ع ؛ ىذلا لاق ا ى-سانلا

 اهغاكفاهايحن مودها < لاقي رح نب لاف باذعلا نمكلذ لثم ىلعد زي اعجب سانلا لت ةوالوةبام طع

 ناعنبىبح انث لاقنايغس امد ا سانل اامحأ

 نايغسسنع ناني ى د م لاق ناس ايي رص هسعن قا وأ لاق دهام فصل نع نامعس نع

 ريغب اسعن ل235 ن مدل أش ع نع ثدل ع ا كَ لاقدجنا انئص مالا ف لاقدهات ن ءروصنم نع

 ىلاريص: لاق مهحءؤا رف ادمعتمانمؤم لتقل نوف وشواطدجب ساننل لقا غاكع نضرالا قداس ردع

 ل انث لاق ىبثملا 1 متهحملار اصلاعمج ساما لت هول هناك نم هؤملا لثقن من منهج

 داسفو أس ةنريغب اسغن لق نم هنأ ىلثارسا ىنب ىلعا يدك كلذ ل- 5 نم ساءعنء ا نعىلعنع ةبواعم ىنُث
 اهو ا.حافاعمج سانلا اح امناكفاهامحأ نم ولاقو لافاكءال اوه لاقانعمج سانلا لتقامناكف ضرالاىف

 عم جهنم شانلا ىح قالا اهلك م ,رس نم هنأ ىبسعت د اعيج سائلا امحأ ىذلا كلذ ف هنلااهمرح امسهن لتقل

 نمولاةاهامحأ نمودهاكت ع نعم 8 لاد عنب ءالرعا |نعةسنعن ءماكح ام لاودمجنءا اًيئدص

 اعاك ةاهامح [ن ملوي اده اع تعب «لاقءالعلا نعينأ انت لاقعبكونبأ انثص اهلتغي مذاهم رح

 ايت لاف مماعونأ ان لاقورعتيدجم | 2-7 اهاح أ دقفاهلتق نعفك نملافاعسج- سانلاامحأ

 نموؤءاس لاقى لاك ىهلاق اعيج سانلالتقاغاكف لحو ورع هنلال اودى دهام نع أنبا نع ىسنع

 ىل نم | نعلبش انت لافةغيذحوأ انث لاف ىئألا ئعدص هتاوحف موح هؤاَرخ ادمعتمانموم لمع

 نموهن ارحىفا دمعتم انموم ىل عن ع نموءاسنلاةر وس ىفئىبلاك اعيج ساملا| لستق ..ءاك-فدهاجحت نع 5

 9 0 !اديعنمءالعلا نعةب واعموأ انث لائدانه [سشص هنمسانلاىسدقنادحألتشب دعب لواهام>أ

 لاهو #* اذهوازه :وهلاعندثا ساحىلا تغتلالاقا مج سائل اح اماكفاهايحأ نم هلوةىفد ها نع

 نمهب مآع ب هنال اعج سائلا لت ةامناكش ضرالا ىفداسفوأ وأ سعت ه:ريغن سعت لثق نمو كلذ ىبعمنو ح 1

 كا اع.ج سانلا لةةقؤؤ صا هةلاودوقلان مهءاعس< ىذلا لثم هل“ ةددوقااو 1

 لثك نم هنا لد ارم اىنب ىلءانتك كلذ ل- نم هلوق ىف زب لاق لاق بهو نب اان رم لاق س 1

 سال | ىلة 5 هناول لثم ىل_:َهلا نمهيلع بح لاقاعصج- ساما لتئامغناكف ضرالا فداسفوت 0

 مفهنمصاصقلا هل ب>ون عافعنم اهامحأ !نمو هلوقىبعمنورخ 1لاكو أ: كلذلوقد ىف ناك لاق عج

 امناكفاهامحأ نمو هلو ىفدي ر_نبالاق لاق بهو ن اانربدأ لاق س و ٠ مي دج كلذ لاو ا

 ملفاهامحامميج ى سازلا امحأ هناول لم هرحالا ن مزعو ل-> هللا هاطع اهاحأ نملوق وعن اعيمجس الاامحأ

 انئدص كلذلوةد ىلأن اك لاق توع نا لبق هنعوفعب سفن ليتعلاو لي تعلاىلوكلذولافامتءافعواهلتشي

 سانلاامحأ امم اكفاهامحأ نمو هلوق ىف نسما نع سنون نعنايغس انث لاقل مؤم انث لافراشب نيدمت
 ان ا مناكفاهابحأ نمو نسما نع سن ون نع ىلعالا دسبع انث لاقتاغس انثع افعنملاقاعج
 نع نايغس نعناع ع امي لاقع.كو نما انثدرق همد. نعاشعف هلرمج لق نملاقا عج سانلا

 هلوذ ىن-عمنورخ [لاقو# ةردقلادعب وفعلا لاقاع.ج سانلاامح أ امئاكفاهام أ نمو نسا نع سنو
 ديج نا يخص كالذلافنمرك ذقرحوأ قرغنماهادنأ نمواعيج سانلاا بح اممناكف اهامحأن مو
 قرحو أ ىرغنم اهاحت ؟نملاقاعبج سائااايحأااكنفاهاح أن مودهاح نءروصن«نعربزح انث لاق

 نءر وصنمنعنايغ سنع عبكو انث لافدانه نطو ىأ امد لاق عب كونا انثص ةكءاهوأ

 دبع انث لاوُسَرحلا ئسدص مهو قرحوأ قرغنملاق عج سانلا اح امناك-ةاهادح أ نمودهامت

 ةقرسلا هذهىف عما دقو
 حنعالهللا قحو نارمأ

 مع اذهلو دامعلا

 داصلاىف ةمعلاو ءازملا

 قورسملا تاكولو لولمملا
 ةمس ىاغتالاب هد رز بح قانقأب

 ءاز ىلا عن ل أود ةغشح ىلأ

 قاكلاو اوهءازاوامسك امي

 ب ام-ىف ناكراطتلااذهف

 در ءوزاب درو ةقرسلا
 امآامعئاف هنوكدنعوو ,ريسملا

 هنأىو ردّعذ عطقل اةمشيك

 فراس ىلأ مسوهمل عدتلا ىلص

 نافىفاشلا لاق هم.ع عطف |

 هر تعامو انا فرس

 هديفاثلا قرس اف ىرسلا
 اعبار فرس ناف ىرسيلا

 كلام لاف هب وىنعلا هل-رف
 ةررهدأ نعئاذىو رو

 مسوءيلعهنلا لص ينل انع
 دجاو ةقشد ىأ دنعو

 اهدعباموتيناثلا ف عاطقيال
 دوعسسمن |نعىو رامل

 امهناعا اوعطقاف ً؟رق هنا
 ةءارغلانأب يفاشلا هةعضو

 رسهاط ضراعت الةذاشلا
 رركستل ىضتقملانارسقلا
 ةقرسلا رركش» عطقلا
 ديلا عطقي هنا ىلعاوةغتاو

 نملسح .رلا وع وكلا نم ا

 : مدقلاو قاسلا نيد لصفملا

 لعدم اةماق كلى ديسلاو

 اوعطق اف هلوق مومعل | هكلام

 متساوة شو !هرو و
 هناىفةن الاب نوم_اكملا

 مامالاب صن ةمالا ىلع بدع
 رسل للسلام

 لءاعلاوامهل لوعغم هنا ىلعالا<- :وءازحراصتناوباووهف فاكمللارو دةمتاكو هبالا ب>اولا متي الامو هالا مان ال فياكدلا اذ_هنال

 نمذارسلانميأب نفعنا نمالكن اسك امبءازح مس جباولكينو مهوزابى أ اوعطقاوميلعلدىذلا لعفلا نمردصملا ىلعف تئش تئشناواوءطقا



 ١ طّقست ع "الا ضب دسنعو هلع ب وثب هبا نافةدساغلا ضارخالا نعل تنفك هكر عوةحلاصةش بوب ىأ صو هنقرس ىأ هملط رعب

 - ىكيءةقرسلا مدقتل اهايط ةرفغملا نعس دعَتلا مق امناوهزيسفت صدقت ان الا ) ا84) قابو امقستالروهجلا دنعواضبأةب وقعلا

 مدان ا لب وأتلا *ةنوتلا

 ءاوح عم هجاودزايح ورلا
 سغنلا لسافدإو بلاَغلا
 مىوهلاالقا «متمآونو

 ءازوبلاهتماونوباعلا لساه
 ةباغفىرهلاتاكفلقعلا

 هبق سغنلارظن ىف نسحلا
 تن وام اذإ اوامندلاىلا لمع

 ةياعفاضيأ لقعلارظنف
 بلط ىلا لع هسبف نسحلا
 رظن ف لقعلا ناكو لوم ا
 امنالوقل ا ةءاغىفَسغنلا

 ايندإا بملط ع نعجز هد

 هنال 3 ارظن ىفاذكو

 قلاب لط نع منع لققعلاب

 لداذهلو هتناىفءانغلاو

 مرتبلاجزلا ضل
 نيس جاودزالا ىلا عت هللا
 اذاىوهلا نالزيسمأوتلا
 اهلزنآ سغنلا نيرة ناك
 اذاوةعسطلا نيلفاس لغسأ

 اًهْشع ناك ب لعلام مرقناك

 سدارف ىلعأ ىلا هلسويف
 لّمعلا ناك اذاو برَعلا

 هلالافعراص بلعلا نيرق

 سفنلانيرسق ناك أ اذاو

 ىضرفب دورعلا ىلعاهضزح
 لسباق طخسوسلعلا لداه

 عرزب>اصناكو سغنلا

 ىهوةبمانلا سغنلاودمىأ
 اماعط برقفة.تابنلاة 0

 ةوقلاىهوهعرز ًادرأ نم
 بلقلا لس اهناكو ةبعسطلا
 تالخالا تاو عقر

 تافصلاو ًهسئابنالا

 ةغصلا وقف ةيناويحل

 | نا انيثاص امبالاعغلالافواهانأ لافاهامحأ نمودهاحت نعف يصنع ليئارسا انث لاق ,زعلا
 عروتن ءلاقسغتريغب سعت لع 5نملاق ءلاصضلا . نءصاعىأ نعد اش مكس * نعناع نبا انت لآق عبو

 لوي لاعضلاتعمسلاقنا_ولس ني درع بث لاقذاعماب أت عمس لاق نيسملا نع تثرص عروتموأ

 نسحلاوهداتق لاقو م هرعش لسا لف سانلا اح أدق ناكل هلت: م : ملوالوشب اعيج سا 07 حا اماكف هلوذىف

 داسفوأ سةنريغب ا سفن لتق نم م نرسل أ ع نع سنو نعىلءالا دمع اني لاقع.كونبا نع اعكلذف

 | انيكك لذ لآ نمهلوق ةداتقنعديغس انث لاقدب زي انث لاقرسشب انْثع كلذولظعلاق ضرالاف
 سانل !لتفامعاك_ةهتدسف ا داسفالو سفن ريغ ىلءاهلتق نمد لا سن ريغب ا سعت لثق نم هنأ ليثا أرسا ىب ىلع

 اههحأو كلام مدآنبااي اهيحفاهرز و مظعواهرحأ هتلاومظغاعمج سانلا م .> اا مناكفاهامحأ نمو اعمج

 ' لبر ثالث ىد>ارالا هلَعلا هذه له نم لل لر مدل هل عالنار هيالا ةوقالوتعطتسانا لوفعب

 نسحملا انئرص دوقلاهيلعفادمعتم لتقوأ م -رلاهيلعف هناصحادعب نر وآل تقلا هيلعف همالسادعب ر كَ

 م” فاك ياش اسعن لثق نم ل لاقرهعمانريخأ لاق فاز رلا د .ءانرمخآ !لاق ىعنوإ

 لاقىبنملا ءمرص اهرز نا او غر تاجات هاع يانا ارح ا مناكفاهامحأ نمو اعمج

 ِتلِدلاقىعب ىلا ىلعنيناسملس ىنث لاف نيكسم نب مالس نع كرابملا نياانريسخ لاقرصن نيدب وس انث

 ىبل تناك اكديعسابأ أايانل ىهأ هد - الاس ةنريغباسغن لق نم هنا ىلا أرمدب اى لغانبتك كدر

 ٍ نمهّنبأ ىلسعم 71 آلبثا ارسا ىبب ءامد لع>امو لبث ا ءاىببلتناك امهريسغ هلاالىذلاو ىالاَعف ليثارصا

 ابأادلاخ تعمملاهدي زن دعس نع كرابملانئاانريشألاقرمصت نيدي وس ان لاق ىتثملا * مي دج انئامد
 ساما امح ا اكفاهامحأ نمو هلوقىلا هت لتةةسفن تعوطفتب ًالاهذهالت نسما تعمملاقلضغلا
 تاتقولكنا مدان اان تننطذان وا عوجمعت ايرحالا ىف هلا وبغرو نوعوس :كرز زولاىف هيا اومظعلاف اعم اعجس

 لاهدانه اًييثص ناطيشلا كبذكو كسغن هلاك تبذكر انلانمهن زوغت ”امكلبت نم كل ناقاعيج- سانا

 انك ف فا هاج أ نمدارز ولاقاعيج سانلا لستقامناكسف هلوق ىف ن سيلا نعمصاع نعل ضف نبا ان
 ةنمؤ ءاسفن لتق نم هنا كلذ لد وان لاق نملوةباوصلاب ىدنءلاوقالاهزهىلو اوويارحأ لاقاغبج- سانلا
 نيِنمْوم لا بوحو هلوسروهنلابرعضرالا ىفداسفريغب و اصاصق ل ةةلاواهمدوقل تق اهاهتلتك سفن ربغب

 هب رهلعف نم كلذ هدعو 5 ؤانث ل-هنللا نمةب وقعلا مظعء نم بجوتسا اهفاعيج ساذلالتفامناكفاهمف
 هلوقامأوامظع ا اباذعهلدع او هنعلوهيلعهللابضغواهمفاد لا مثهجهؤار ذا رمعتمانمؤم لعب نمو هلو

 هرك ذزعهلبا مرح نم لستق مرح نملاق نملوق هيتالن وألا ىلوافاعجسانل اامح أ ناكفاهامحأ نمو
 زعهثلاريسريظن كا ذواهاب اهو امحا كل ذو هنم مهتمال ب هنم سانلا ىح دف هلتق ىلع مدقتي لفه سغن ىلع هلتق

 رفاكدلا ىنغمناكف ثيمأو ىحأ نأ لاقتيعو وح ىذا ف رمههاربا ل لاقذا هب رف ميهاربا جاسن عهرك ذ
 ىفءايحالا ى_عمكلذك د هإَمَق نم هلدق ثممأ ؟وهلوةىفو هلق ىلعتردقن م 'لرتأ انأ تيمأو ىحأ انأ هليقفف

 اهناواعيجسانلا امحأ امناكف مسهنم هلتةىهتلانذأ هذال هأبا هلق نم سانلا لس نماهابحأن مو هلوق
 الو سوغنلا عد دج - لق اقمرصل ب اهات موني ىلا الالب وايت الب وأتلا لو كلذ املك
 س وغنلا عسج جةمالسءامحالا عمن اكذب امواعم ن اكذ عف جن ملا لح اع فس هوعنلا عسيجءابحا ماعم اهؤامحا

 ماقماهل كم لال قيعا حلولا ناو ضوشنلا مياس بميقودساو سن ىلع مدقتب م نم هنالابغم

 ١ ااهيهدع تع داعب ورع 0 اى سوق 0 1 ا

 ليش ارس أى تن سلا تندد : لح هللا نم مست اذهو (نوفرسس ضال
 سات! 7االابج

 نيذلا
 هذهبام> اهمال ةيوهبلاةغصلا تلم. تو ا اعدمتب رشبلا لبج ىلعامماب رقاعش وفةيئاطشلاو
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 دوج ما ركد وجو مما ىأ كماو عاب ءومش وس سمن :اودحلا اراث باح ىه لبا هطد نمت سنا امنالاسشش سفغنلا لد داقثأن رك , ردم لك أ و رانلا

 قام ن مرسادخلا نم مصاف باقلا )١1)( ودعىدعأ أ سفنلاو بلقلا لساه سنا لسا لة ىبوبحنيب و سباح دو>ولا ناف
 كيس سس سس

 هللاةهعناورك ذاا ون اونمآنذلا اهيأاب هلوق نمتمدقت ىلا كا , الاف مهامنر 1 دوم هصصقهللا ضق نذلا

 لمتنا يح اوةحصضاولا نان الاب ىتسعي تانيبلاب عضوملا اذهىلا عهيدل ا !ااواطسدب نأ موق مهذا ع
 نامه در ؟ ذْزعهللالوةي مهملعهللا ضن ار ذءادأو اير 1 ري م

 مهنماريثكت ام هلوك ىمااوءاهلاو ليثا أرمس ىس :نماريثك نا ىنعب نوفرسل ضرالا ف كلذ دعب جهنم اريثك

 ا رالا فتاسبلا هللا لسرع ىجدعب ىنعي كاذدعب مهتءامدقلو هلوق ىف كاذ كلذ كو ليثارساىب ر ا
 مسهعابتاب هلسر وهللاو داحوهسمنوهللا ص نوغلا*ةوهنلاى هاععنولماعل ضرالا وبس منا ىو 0

 نيذلاءازحامنا)هلوق لد : وان ىفلوقلا هج ضرالا ىفموذا ا كلذو م مامن .دنأ ىلعمهتالحلو مدع اوهأ
 ضرالاىداسفلا م>نعدر 5 ذزعهللا نمنامءاذهو 0 نوعس.و هلوسر وهللانوراك
 معآ ضرالاف داسفوأسفاريسغباسف:لتقد مهنالتا رم ا ىبب ىلعانبتك كلذ ل> نم هلوق ىفهرك ذئزذلا

 لتغلاالااءندلا ىف :لءازحالىلا_عتو كرابت لاذ لاكنلاو هد وعلا نمضرالا فدسغملا تشي ىذأا|مهدابع
 افنان لح هداك ”الاىفامأو مهلا, زن ضرالا نمىنذلاوأ فالخ نم لح >رلاوديلا عطقو بل هلاو
 لأ اوناكب اكللا له نم موق فت رت مهضغب لاقفاي الاءذه تازن نيف لب وأتلا لها فلتخا ممل
 م وهيل عهللا ىلصةندت هللا ف رعذف ضرالا فاودسذأ ًاودهعلا | اوضقنذ 5 وهيل ع هللا لصهللا ل اوسرل ةعداوم

 ىلعنعم واحمم كس لاق حلاص ني هلبا دبع انك لاقى :ءا ءمرح كلذلاق نمرك د مهنفوكدملا

 لتهأ نم موةناك لاق اداسفذ ضرالا ف نوعسس و هلوسر وهنا نوراك نيذلاءاز امنا هلوق سابعئبان ع

 نا هلوسرهتاريف' ضرالا ىفاودسف أو دهعلااوضةذف فا سمودهع مل وهيلعهللا ىلص ىننلا نيب ومهنب باكل

 لاقنوءنب ورع انث لاق ىئثملا ندع فالح نم مهاجر أو مسميدب أ عطقي نأ ءاشناو لقي نأءاش

 اوضةنف قايم ل سوهماعدنا ىلصهنبال وسرد ومجد م وق تاك لاق لاصلا نعرمب و>نع م. هأن ريخأ

 ءاشت 0 مسوهيلع هللا ىلصهنبنزع .ولح هّنلاريفُ ض رالا فاو سف ول.بسلااوعطقو دهعلا

 ندع ىث لاقذاعمابأ تعم» لاق نيسلا نع تنص فالح نم مهاجر أو + مديأأ عطقءاش ناوبلص

 لي 5 نيكرسملا نمموقىف تاز نورخ 1لاقوههو<رك د ذلوش «ااصضلات عبسلام نابلس

 نسملاوةمركعن عدي زنعدقاونبنيسملا انث لاق عضاوني ب انث لاقدنجْبا [نثع كلذ
 نيكرسشملا فة. الاهذهتلزن حر روغغهّنلاناىلا هلوسر وهنلانوب راح نيذلا ءازحامت الاقالاق ىرصبلا
 وألةةنادل نم ممسملالج رلاةد الاهزه 0 رعت ساو لبس هيلع نكي ملهيلعا و ردقت نا لمق نمسا نذ

 ىذلاد_لا هيف ماغي ناكلذ«عنع مهبل ءردقب نا لبقراغك لايقل مث هإسر وهنلاب راحو أضرالا ىف دسفأ

 هللانوب راح نيذلاء اًزحاما نسحلا نعشعشأ نعد عبس نب بكت ا عسي .؟ونا اننئرص باصأ

 اونراحو مالسالا نعاودنرا لكعوةني رعنم مود فتلزن لدنو 0 ”7لاقووب كرشلا لهأ ق تلزنلاق هلودرو
 سن | نءةداتقن عاب ورع لأ نبدا. انشا اك لاقةدامعز/:حور اك لاقراشس نا نمرص هلوسر وةلئا

 ع . رلهأ نكسن لو عرض لهأ ناهنلالوسراب ولاةف لو هيلعهننا ىلص ىنلااونأ | رعولكعنماطهرنا

 نماول رمشدف اهفاوحرحينا مهو عار ودوذب ل_سوهيلع هللا لص ىبالا مهل صاقة شب دملا انو مسااناو

 يذلا مهيقافمهمال-ادعاورفكودوذلا او ةأدس تاور سو هنلعهنلا ىلص هلا لوسرماراواتعفاهلاوب او اهابلأ

 هَ . الاوزهناانل رك ذئاونام ىج ىحقر لا ىمهكربو م نيعأ لههوومهلجرأو مهيديأ عطققلسوءيلعهللا ىلص

 ىنأن.ماشه انت لاقحور كر لاورج نا انئرص هلوسر وهنلا نويراع نيذلاءازحام امهمذ تلزت

 ن ىلع دمت اًيثرص ةصعلاهذهل* '« سو هيلءهتاىلسم ىنلانعكلامني سنأ نعةداتق نع هتلادبع

 ىددح لاّوذ لبالالاون أ نعل ةسومع ركدلادبعنءةزجوب انرمخ أ لوةي ىلآت عمس لاه ق عش نب نسحلا

 تادراولا ن عنامرحلا.فامندلا

 نر لاو ىو دكا
 لوصولاتاذح نءدعياامف

 صرخ اوهايارغشا ثعنذ
 نغكالذ. لغتشمل امندلا ف
 بارسغلا ميلعت ىواهتاعف
 ىلعر داق ىل اع هنا ىلا ةراشا

 َّ رطىاب دابعلا ملعت

 ةكشالملا ب7 لو ريفءاش

 مماعتن مهصاصتخاب لسرلاو
 توفرسملضرالا قادما

 امتي ريشبلا ضرأفىأ
 ءامل ملوأ نوب راك نيذلاءازح

 نكبساولتت تاق

 ليحاويلص وأتالز_للا

 تام .رخلا عذ> ىلع نارعؤلا

 لايذأن ع ع مهيد عطقت وأ

 فال نم مهلحرًا ولاصولا
 اوعي وأ ف الت الان ع

 فال:ثالاوهب رقلاضرأ نم

 هللااوقتااونمانيذاااهيأا

 ىىدقحلا حالغلا عج

 ناعالا ىف ءايشأةعبرأ
 قرونلا شاشر ةباصاوهو
 ديعلا صاخب هيوةعلخلا أود

 قو رغكلا الط رت

 قالدالا اسنموهوى :وقتلا

 لاعالا عتم وةيسضرملا

 نءصالخلاهبوةيعرشلا

 ءاغتداىفو ىصاعملاةملط
 اع متوسانلا ءازذأ اوهو ةليس ولا

 هيو ةستوهاللاءاّقب ىف 5

 فاصوأ ةملط نم صاح

 هلمسفداهلا فودوحولا
 تام ايف ةينانالاوعوهو

 ةملط نمصاخ هبوب وهل
 1102090247 1526 11 هلا 32772502215 2138:7257 7 رز 2 ه5 تام 27: 100057797 تت 22 د تا 1909: 3 نو 2+ تبدل 7 تجب ج79 هت:

 ساشرلو.ةنعىدد الا ىوطةماناك ةفراسل اوقراسلار هقاارهاظماوةل ممالاهمنيحراخ مهامود وهل ارو رعط ودو> قولا فاصوأ

 ةروصلاماغىفت الاسك ايءازسةداعسلا كل: لوبق نماحويدب رص غاتن نموةواقشلابابسأ ىلا مويلا امهيدبأ لواطت ناك روثلا



 نيذلا نموهم ولد وتو مههاوفابانمآ اولا نيذلا نم نغكسلا فن روءراس نذإاكن :رحاللوسرلاابيأان) لزالاىفهنماوب دع هّننانرم الاكس

 هولوت 7 /تاوهوذفن اذهمتدتوأنانولوة ةعضاومد عب نم ماكل نو وةرحلونأ 7 من رخ مول 6 ( ثوعءاسمنذكد] نوعا «هاوداهن

 ل.س سمت هتف هنيادرب نمواو رذح اف

 كئاوأأ. ..ثهللا نم ل اء نلف

 رسهطد نأ هننادرب م نذإا

 ى :رانتدلا فوهل مخ 1

 مظءباذعةرخ الاف مهلو

 ااا ىلع ءبايناولاقف لسوهيلعهتلا ىلصىنلا ون ؟سأ ناك لاّةذ نيد راها نع ريمح نب للعس

 داادطعإ 0 مي لام ىلا 3 تاو 2 اوان مثوديرب م ةيذكمهو

 رظ:يالاوبكرف لاقى ل انلارف ىدونفملل ىن راق مذلااوتاسو ىارلااولتق لاقف لسوعبلع

 مهنمأم مهواحدأ ىتحممو: ءاطناولاز , مخ مهر أ ىلع ل-وءيلعهنا ىلصهقلالوسر بكحدرغلاو اسرار

 ءازحاغاهتبا لراغ مل سوءيلعملا ىلص ينام مماون اف مهنماو رسأ دقو !سوهلعهللا ىلس هنأ لوسر ةبادك عجرف نولك ابذكلل نوعامس

 ضر نم مه وةئو مهضرأو م ممأم م هوأشدأ ىتد م هوغنن ا مهمغن ناكذ لاقت الا هلوسرو هنبا نوب راح نيل مكحاف واح ناف تحل
 لاهدعبالو لبق مسوه.لعدتلا ىبص هللا لوسرلثماف لاه نيعالا لومو عطقو باصو مهنم هللا ىن لدك ةوني ا تاوونع ضرعأوأ مهب
 مهلتفامدسعب رانلاب مقرحأ لاف هناربغ كلذ لوةب كلام نب سن أ تاك-ذ لاق شاول ءاللاقودإ“ لا نع ب مو لورضا نآف منع نصر

 انث لاقل نيدمت شع ةليحع نم سانوةنب رعنم مهن موريس ىنب نم سان مه لوةي مهضعب ولاق || مح تمكح ناوأيش
 هللا ىلص ىنلا ص مدق لاقربرح نعمههاربا ندم نعد سبع ن ىسمومنع مشاه نب ورة نءدانهثن نسحلا بح هللانا طسقلاب مهب

 نمرغن ىف ملسوء.لعهللا ىلصدتلالوسرىةعبةربرح لاق موموق ضرأىلا اهي نيدماعلقللاباو خت ماقللا مكحاجف ةاروتلا مهدنعو ءاعراولتةاودتش اواو جا. !ذ لبوءيلعهّنلا ىلصهنلالوسر مه. مافنير ورضم ةاغحت نب رعن« موق ملسوعبلع كنومكل 1 ونام 26
 عطقق ل_سو« ءلعمتلا ىلصدهللال وس رىلع مممانم لل هذ مهم هوذدالب ىلعاوف رس ”امدغا مهانكردأ ى ىح نيململا كلذدعبن + نولوم» 1 هللا

 رانلا لود » ل بسو هيلعهللا ىلصدت 'لوسر وءاملانولوقب اواعحو ا ا ممهلح رآو مهيد ءارحمو 0 امو
 0 3 ”الاوع ىلا هلوسر وهنلا نون راح نيذلا ءازحاماةي الاهدل 1 ازنافنيعالا لمس هللا هركولاقاوك-اهىت> 0 اروتل رآ
 نب ةورعنعنجرلا دبع ند دوسالا لأ ن ءةعيولنبا فريخأ لاقسهوبانيخأ لاق سوا ا نيدل' نوبدم اه. رونو
 ْ نجرلا دبع نب دع سو ملا سنب هللا ,ءنب ى حب ضربخأ لاق بهو نب |انريخأ لاف سأول يسعد ح ريدزلا 0 :ايرل ١ . اوداه نس 1 واسأل

 را لاا تا لوس شل لعتنب رعنمسأن راغأ لاقءمس ا نعةو رع ماسه نع ناعج نب او ا 4 1

 سن و ه7 مهنيعأ ل««ومهاجرأ راومهيدنأ أعطقفا ردح اق مه ا | ىفثعيفاهعذ هلامالغاوأ:ةواوقاّتساف

 هننادعنم هنلادمعنعدانزلا ىلأ نعلاله ىلأ نب دمع سن ءتردلانب ورع ىنرمخأ لاق بهو ني نريد لاق 00
 0 ه2 ةيراحاة با امهذتلز راب اسر املا لسانا لوسر نع باول كشورعوأ ارعن هللا عن 0 || دعست وتس اونا

 لاه سن نع ةيالذ لأ نعري كى أ نب ىتح ن ءىعازوالا ان لاقمل_سمنيدبلولا 2 لتر و نمو 0 ىلانأ أي
 ٌكيئواف هننال زل اع

 هللا ىلصهننالوسرمهرماف ةنيدملااو وةامئتاوأساف سو هيل علنا ىلص هللا لوسر ىلع كعنمرغن ةنامت مدق

 لوسرلسرافلدالا ١ اوتاتساوا منعا ةذاو فا أب !ًاواهااون أ نماون رشوفةقدصلا لبااوت انا مسوهبلع

 انييدص اوئامىح ممسك لذ مهك رد وهلجر ارو جدأ ع 1 اانا رعرلا اف لسومملعهنلاىلصهللا

 الف لكعنمةث اثوك وهني رع هرعت ةعد ر ا اوناك لاق سنأ نعءدداتتن ءدتعس قس لاقدل ءلولا انث لاق ىلع

 ف ةرءولحدتلال ارئاقو ,رطابةراخغ انومعلم  مهك. رو يهمس لو هنبعأ ل مسو مهلجرأ ومبدأ | عطق مهمآ [[-

 ميلعانبتكو نورئاكلا مه
 سفنلاب سفنلا نا اممق
 فنالاو نيسعلاب ني_ءلاو

 نسل اوتذالاب نذالاوىنالاب

 نيدي زي نعةعبهل نبانعدبلولا اذث لاقىلع نيش مه ة: الاهلوسر وهتنانوب راح نيذلاءازحاسنا كلذ نصاست جورج ب ند ١
 ةباالاهذهنا 00| :ملاتكت ةةب الاءذهن ع هلأ سب سن أ ىلا تكن اوس نب كلما دبع أ سبح ىأ هةرافكرهف هيىنيهصتا نك

 لبالااوقاةسساو ىعارلا اول: ةومال سلا نعاودئراف سن لقلب ن هومهونينرعلارغنلاك وأ فتان هلال اع منو
 طايساانث لاقداج ثءورق انث لاقنورهن' ىموم ند مارحلا ير غلا اصأو لبس سل ااوفاخأو انيغقونوملاظلا مهكنراف

 لاقةني رعنادوس فتان لاف اداسن ضرالا فن اوعس و هلوسر وهنبا نوب راكي نيذلا احابغاىدسلا نع مى نبىسعب مهرأ ا ىلع
 نم هيدب نيدامل اهدصم

 ليدل هان آو ةاروتلا
 00 ا ا ل ل ا ل ا < ١ الاد صمور ووئده ف

 اولد ' مهكئلوافهلنالزن أبوك مل نموهيف هللالزنأا_؟ليحت الا لهأ كلو ني: ملل ةظعومو ىدهو5 اروتلانم هيدي نيد

 نيلاحلا ف الاب ١ ىنوثخاونيعلا نوكس نوقابلا ىلع ودي. ز ربو بوهع) ولوسو ور عوبأو ريثك نب نيتعذب تسلا آ ارغلا(نوةءاغلا اع

 ىل صهنلالوسر لبا ىلا او> 35 د مهصمافهملاكالذاو 1 0 ٠ لسوممل هللا ىلص هللا لوسراوتأ

 ١ اذ ريواوكتاذا ىتحاهلاو ًواهنابلا 1م اون رشفاهلاوب ًاوا منال أن اون رشا لا شفةقدصلا نم م سوه هللا



 صاع ناو ريثك نباو ور<وبأ ق فاو ىلع عذرلاب هدعبامو نيعلاو ل صولا فلي عم اودب زب وورءو ؟قفاو لمت نع ذ دو ::شنماو بتوع ولهم

 حبصالاب , مكسأو عفان ي_علا نوكس هب هيأد د ونذالاو عفرلاب حور اوفدن ز رند

 هلعهتلاىلصهسن ىل-ة.. الاهذه قارن ألاقي ناىدنءكاذىف لاوقالاىلوأو « لئالا او قاس

 نيد ةرعلاب لسوم ماعدا ىلطهللالوسر لعق ن هناكىذلا دعب كلذ لوزن تاك انلقو قاف وأم ؛ثارظأ

 انه-هدر الإ . الابىلوأ كلذ ناك ذاوكلذي اقل لب لقا

 ضرالاىفداسغد ىىسوأ سةنريسخ. اسعن لق ن م هنا لسئارسا ماى م: ىلء انت كح كلذ لحأ نم اهلي ا 5

 متانيبلاب السرو متءاجدةلو اعيج سانلاامح اع فا .هامحأ نمو اعمج ساما لد ا 1

 سوفنلا وأ: اقو داسغلاب ضرالاف الرس نوكرتسا ضرالابف كاد مد ريانا

 او ب , تاهؤازحا_ءاقد_ اب ههتم كلذ لسعف نذ هلوسرلو هللاب رحداسغلاب ضرالا ف عسريغو نس

 نازو<في.كولئاهانل لاق ثاف 7-00 اوع وأ فال نم م-هلج رأو هيدي أعطقتوأ اوب 0 ا وأ

 0 اوة نموهدوعل.ئارسا ىنبنهرفاك ضقنلا-نمترك ذىتلا لاا ىفتازتةنإ الان 2
 ند -نالئاذككلذنوك نا راحل .ةنيكرمشملا نميرخلا لهأ نود مالسالا لهأ ىفهللا نه محا 'الا

 دوع له اوناك هن د الا :ءنمذإاو لحا اوانةلموانتمذ لهآ نماداسذ ص رالا ىف ىسو هل |وسر وهللان راح

 ناسانلان مك عر نرخ لطس س ماو ىلمو ذلك ا همكح قالحخاد ناك ناو هيك

 نييترعلاق سوم .اعدنلا ىلص ىنلا مح ل لا حادقوه.فتلزننءقاهلوز رباه توك

 نو راح نيذلا ءازحاا هلوةبىنعأ ة 4 ؛ الاول م لكلا هو 06 هذطسن خو سموك كإذ مهسدعب لاّوؤ

 مسوميل ملا ىلسهتلالو رلاو اعد . الاوزهتازئا اولاقو د ؟الااداس ضرالاف نوعس و هل ]وسر ودهللا

 32 ملادبأ م «ارظن ىف تبانكح نيدنر ,علاب اسوم لع هللا ىِل_ص ىبأ :لا لعق لب موضعب لاقو نيننرعلاب لعفامف

 3 رح اباداسف ضرالا ف سو براس نيدنلا نمي. الا هل 0 نوب 00 0

 ن هنكلو نين رعلا نيعألسو هيلعنلا ىل_ص ىنالا هس لنورتت 0 0-5 ا

 نيلئاقلار 5 مهنيعأ لعن عما شو مهمف عك كاد رعب هد ىلعكد ”ةلاوزه ”رعو لج هللا لزتاف لع: نأ دارأ

 0 امدعس نبت الا ترك اذلاه ل سم نيد: لولا انت لاق لهس نب !ىلع 7 2 اًنهصوام

 هذ»تازئالوع . العن بدم تعمملاقفاوتامئتحمهه-حدكر نر هنيعأ سو هماع هللا ىلسص هلبا لوسر

 لكما ملو ىنلاو ل“ ةلاوعطقلان موج م م وةعهلعو كلذىفةيتاعمل سوء. علنا ىل ههللالوسر ىلع ةنإ 49 كلا

 5 0 .لاهوة م اعم تازثنو تارك او رعىنالر 0 ا حلل هرعا

 َ رح ا ا ل ةزلا 3

 هملعهتلااهلزن أ يدو دس مهمق م ا كول نع هللاءاهنف ب عع لمس نأ داراق نين نرعلا مم قَد

 عطقن 5 لاف 0 0 0 0 -

 7 اذهل الاذان ضرالا ف نوعس 8 0 م14 5 قاس دنا

 ىلع | لع نط ة*لناودعسنبت لولا مزعودنعتأ نع سابلاةلذب_انئادص_ىازوال كاذ | عا اهلنا للاولامي نع سا. هلال انثَص ا لاروالا كلذ

 اوةاعرلا اولد

 ىلص لنالوسر زعذن مناك ىذلادعبد ها ا درر رنا ملا

 زعول- هللااهدق ىتااص صقلا نال الذ ىف باودلا,لاوةالاىلوأ تا ذانلةاغ او لعفامنيسن رعلاب لسرةيلعمللا

 قووجف مك 2 1فرعب نماطسو" :مشالذ وكي تاف م ئاننأ او ل..ثارمم ىننصصق نماهدعبوةب الاهذه لل.

 ) نمالابلا (ورح ثنبا) - 130)

 نموىأ ج مهم ولةفوقولا# مزجلاب نوقابلا (1؟1) هر
 َّن روعام# مم 2 اوداهنب ذل

 ندلا نمو تةطع تش ناو

 اولاق نيذلا نمىل_.ءاوداه

 ادا لع تضتووانما |
 توءام#6 هلوةب تن أ ساو

 لوالاو نيدئعلا ىلااعحار

 ىكح فد رخل انالدو>أ

 دووملاب ص:<ةوهو مس مع
 ةفصءدعب منال الزيرخ5 ا

 هءعضاوم ط لوقا مل مهل

 لاهل اهدعباملا_ة>ال ُط

 اذ تتح قالتسألاو
 ُّط ممولق ُّط اش ُّط

 ط تسلل ه ملافع

 صوم ريغ طو رمدملان ال

 ج مسمع ضرعأ ليام
 1 اطاسفلابط امنت

 ط كلذ ه٠ نطسسقملا

 مولا ءاهشسالا انتل
 هدعدأم لام> الجب رونو 0

 ءاريم ىاتتسالاو لادنا

 ءاف عم ماظنلا فالددخال 0

 ط السلق بقعتلا

 سئلاب ه نو رفاكدلا

 هدعب امو نيعلاو ارق نط
 ًارذ نا ط نسلاب مذرلاب

 صاسق مذرلاب حورملاو
 ةراغك طرشلا ءادتنال ط

 0 توما
 لوطل صئخوالا ةاروتلا
 نال ط رونو مالكلا

 ىلع ف وطعمةدعب لاملا

 الاح ةععقاولا هلق هل ا لع

 معاوأر تن ط نيقتملل
 نوةساغلا ط هيف ب مذلاب

 ا بلا
 مشو هم ءاعهللا ىلص

 101 اوم ىنلا لاين[ كوش لسور هلام 00000 سلال 0 ل 007

 ىهىنااةروسا اهذ هى هيفرسش ميظعتو في رمد: باط هنا !شالوْل .لالزت :ًام غلب لوسرلا هيأ اب هلوقوانههالا لوسرلااهيأاب



 ىلا سانلا ضغب ةعراشم ملعدق ناكو عئارسشلاو ف لاكتلا ضعب نيبال هناك هناوهف ظنا اهحوامأ مقاولا ف هستلاسرت فقع تح الوزن
 فمبتعراسعدارملاو مهرس هيغكي و مهمل عهرصني نا هدعو وكلذ لمت ىلع )ع 1 0 مسوهيل هللا ىلصدننا لوسر ريص مرحالذ رغكلا

 مهد ومد مهتفاهترغكلا سوو وسبب ووو مومو و وسو ل د

 ةصرفاودجو اذا هيلع
 مههاونارانمآ اهوءطخمل

 اولاق ىأ ريدان و مدقت ف

 َّت روءامسانما مجهه اوفا

 هلعتشي امل نولن اف يذكعال

 ىلع رذكلانم مهرام>أ

 نعطلاو هياتك ف. رحتو هللا
 ه.لع هلل ىلإ صد ةون ىف

 معك كالا كلوق نم سو

 هلم ىأنالق مالدحص

 م نيخ !موقل نوءامس
 نم نول باق ىأ كونأي
 اوأ هي منيذلا نمو رابحالا
 ءاضغبلاة دش نمُكل سل ىلا
 لمحو ةوادعلا طارق او
 عامل | سفن دارب نا

 ماليزكحلاى ماللاو
 كمان وعود ىأ ليلعتلا

 كيلع اوزكجي ىعل
 نيادب مماكل ا نوفر

 لجالنوءامس نب ريغمو
 مهوهجو نب رخآ موق
 دعب نم .سساوجو انوع
 اهعضوىئتلاىًاهغ-ضاوع

 للا ةنكم أ نم اهف نأ

 بدنلاو ضرغلااوراظملاو
 هوحو نه وأ كلذريغو

 هدام مقلاو بيرل
 اذتناك نادعب عضاو «٠ ريغب
 اذ_همترتوأ نا عسسطوم

 هعضوم نبع لازما فرحلا
 قحلاهنأ اولعاو هوذغل

 ىاتف أو هون ناوهياوأ عاو

 هقالذ ل- وهيل علنا لصد

 ىنازلا رح نو دحت اذكهلااةذادول 2 ام ىدو مب لسو.ملع هللا ىلص ىنلا ىلع رص لاق بزاعنب ءارتلا نعلطابلاوهفاو رذ اف

 ةوادعالو لجن دالو مهندب تناك ةرئاثريغ ىلع هنمئلاذ ن اك-فءال وأ ر صم ىف نيمل ملا ىلعحالبسسبلا لمس نم
 ىلول مل براخلا هل مامالا هلق مهنمادحأ لتقف هحالس مهلا فترابدلاو قب رطلاو ليبسالاعطأف
 نوكت تاقةعمها نب او دعس نب ثمل اذ نع تل اسولاقد.ءلولااذث لاق ىلع * من رن2 دودالو وغع هيف لوتقملا

 تاقفنارينلابال.لوأينالع فو.سلاب م1 اولد هاذا منال ةفىرغلاو نادملاو رصملار ودىف ةيراخلا

 | فالح نماوعطةلاملااوذدخأو اودع منا واوا :ةاولتق تاف نون راها مه :لاقفاولت هب مو لاملا اوذيشأوأ

 مهع ىف مهمارح نمتب راحت نم مظعاب لبسلاو ءالخا فنيا ب راحنم سيلرادلا نم هباوج رخ مهاذا
 هلهأىلعرهشرصملافةب راحلا نوكستو ور عون لاق لاق دسياولا ان لاقىلع 'ممدع مهرودو
 ةليغلا لتقاموتاقة راما ةلزنعه دنع هل .غل لقت ا كلام ىنريحخ او دملولا لاق ىلعلاقارا وأ اليل هحالس

 ىلولس يلو اذهل تةىلو مامالاف هلامذخأي و هلّةبف هب واخي وأ تيب هلثدبل ىدلاو لج رلاعدخ لج رلاوهلاق
 وهن راملانو رخ 1لافو عسي رلاهنع كلذ انئاط « ىنفاشلا لوةوهو صاصقالو دو جرجلاومدلا
 ةقينح ءونأ كلذلاه نكون راسل اك هلئىذلاب راحلا, سيلفراصمالا ىف راكملااماق قد رسطلا عطاق

 ا برا اانرك اذنلاقدنه ىلا دواد نعل ضفملا نب رصد , اننا لاق نيسان 5لاق مسالا انمرَص هيادجأ و

 أ (.عدهاحتلاقو رصملانماحراخناكامب راحل نا مهيأ روع جاف :رمصملا له نم سأن ىف ةريمد نب ادنع ردكتو
 ا هللانوب راد نيذلا ءازسامعا هلو ف دها< نعي رحن. انغجاح انت لاق نيس اا: لاه مسالا سر ١ ار 0 : 0 0 .٠ از|- 0 هر. ©

 نا ني ض لستلاو ثرحلا لالهاو سانلا ل: ةوةقرسلاو انزل لاق اداة ضرالاف نوعسو هلوسر و

 فن وعسل ردها نغعةزب ىبأنب معاقل !نع نَ رلاد بعز ن4 نعة#سنعنع ماك ف لاقديج

 | برام الاف سلوةباوصلاب ىدنعلاوةالاهذهلوأو «ةقرسلاوائْزل ول تلاداسغلالاق اذا سذ ضرالا

 | الونب راسن مهلهنا هلا هنملظلا ىلع نيا بهللاب رحب ص:نمنا ةغانيبفالالهنالباوصلابلاوقالا

 اندنع براحلاو منلاقرمءملاىف:د ران وكت سا ني كلا تاةلاقلسمنبديأولا انث لاق لهسنب

0 

 ظ همسصت ناك ءاوسذ كل ذك كلذ ناك ذاواملطاب رحت صام مهل هناهيف كشالمّتدانةصو ىذلاف هم ف الخ

 | نع هلوسرو هللا ها م نءهب رحب برات ةلوسرلو هن: هناف مهقرطو مهلبس فو مهارقو .م-هرصمىف مهلبرحلا
 ا هدامع لمس ةفاخا نم ىحا ملا, هللا نض رآفق نوامعد وىبع هناقاداسف ص رالافن وعش وهل أوةاماو هيرح

 ١ اقوسفو از وذ. ممرح ىلع بثوتلاوان اودعواماط مهل اومأ ذحخأو مهةرط عطقو مهتمذلبسوأ هب نينمؤملا
 | (ضرالا نماوغني وأ فالح نم مهلج رأو مهيدي عطق:وأ اربلصب وأاولتقي نأ) هلوقل وان فلوقلا و

 ضعبالا مهتمذوأ مالسالا هلم لهأ نم اداسف ض رالا ف ىسو هلوسروهللا براح ىذا امرك ذ ىلا عت لوقب
 مساهقاق كسر ,ر احلا مزمل: [لالخلا هذه ىف لد واتلال هأ فاتحا مهؤانت لحاهرك ذىبلا لال هذه

 نيدجم ٠م . كلذ لات نمرك ذهمارحا فال: اراغل هب مرحر دق ىلع ءالذ نم همزلامهمزملا ما ةيراجملا
 هنلانون راك نذلاءازحاا هلو سابع: !نعمسدانعىنا ىتث لاقىع ىث لاقىلأ ىنث لاق دعس

 ٍِب را>اذاومتبوت لب ةهيلعرهط ذا لق اهيلعف لستة ف برااذا لاق ضرالا نماوغنب وأ هلوقدلا هل اوسرو
 لح رلاودبلا عطقءيلعف لاق وذ+خاوبراءاذاو هدب ون لبق هياعرهطن ابل هل اهيلعف لتقو لاملا ذخأو

 وناو عبكو ثبا انيثص ىنئلاهلعاماف لدسلا ف اخ اون راجاذاو هتبون لبق هءاعرهط نا فالح نم

 اذالاق هلوسر و هليأ نون را< نيذلاءازحا_ءامهاربا نعدام نعهبانعس راانبا انك. الاق بقاسلا

 لّتقو لام اذان مولسلا فاح اذاوفالخ نموا ر وهدبتعطقل ملاذ او ليلا فال َج رخ

 ايرا< بر خ ىل+ رلا فىرأ اف مهاربانع دا نع ةريغم نع رب رح انث لاق ديجننا نشط بام

 لاق

 ١ مكانك ىفقازلا د نر دحت اذكه ىسومىلعةارو:لالزن ىذلا هللا كدشنأ لو هيلعدنلا ىلصلاقفم اذ عنمالجر اعرف مناولا# مياتك يف 5



 مدضولاانذمنأ اذاومانك رثف: رشلا اننخأ اذاانك-فانفا رمد قرثك هنكسلو م>رلا انبات ىف ىنازلا دح د لرمخأ /ىنتدش :كناالولو اللا
 هنيالوسرلاَعف م-رلا ناعةداحلاو )ع ل مهلا ىلعانعمجاف عضولاو فد رسشلا ىلعه م2: هل مرام دخلا هءلعانمأ

 لثمول !ةةولاماذ+!ناولتو 5 لتةولاملاذح أ ناو هإ_>- 1 زلي تلت لاماذل اوؤدر اعلا عطق نالاق

 هللانوب را نيذلا ءاز اسغازا تأ ن عري بسن ني ةياراسم نحف ان لافعكو .كونما اني رع بأم

 تارا 0 لئقاذ اوبلص 0 دسلا فاخآو 0 ًاولةاذالاقةب الا كول رو

 نسا ع نع كاع« نعيد رم م انث لاق فانليا انك لاق ىثملا هت ىادسشي ناك اذاو عطق كلذ

 تايلور اتش ل رطلا اخ اذالاق ضرالا نماوغند وأ هلوقىلا هل اوسروهللا نوب راح نذلا ءازساما

 نراحن ملاّقب ناك لاف ني صح نعمشهانرمش لاق فرعز ورع انث لا لا انمَص ىنلاملا

 اياص تادل_ةةولاملاذخ أ اذاو فالخ نم هل زو هدب تعطق ل ثقي ملولاملا ث#حأ و ليبسلا فاخاق

 هلوسر ودهللا نون راح نيذلاءازحاسمنا هلو5 فلو. ناك هناةداثق نعد. ء«بس انث لاقدب اذ لاقرمشب
 باضأ غ نمامأو بلصاعيجبلاملاومدلا باصأ نمامافهّننااهازن دعب رادودح ضرالان م اونغنب وأ هلودملا
 [نئامع قئاذهنمأبش بصن لنمو طق مدلا نعم انامل نيو رتل سس مدلل
 1 نع طانسا نك لاق لضفمن دج ان لاق ني.ملانب لود

 هيلعهّلااهاَرث 5 دوددلا مهمف سقي نأ هس اوهحاقل ىلعاو راغأ ن يذلا نيبن رعلانيعأ لهنا نع مالسلا

 لتةنمملارظنوىرسدل ا هإ- رو نولاهدب فالح نم هل ر وهدب ا هلاملاذ ؟نم ىلارظنف

 عطق وني تملا قد رط فاخأ نملك! تش كلذكوه سلعة لتقولا لاذ أ نمىلارظنو هإةقفالام ذحامو

 ل ةالامدخارر ولت ناو قد رطلاةفاخاب هل>ر ولاسملاهذحناب هدي تعطةالامذن أ دقوذخ ان اهيعندد نأ

 لاق قو زمن لمسضف انث لاقزي زعلادبغ انث لاقئرملا *ٌشدع تباصلالاذءاو لتقثاو
 فيسلاب ىف ثلا لاقامد قرب ملوالام يصد ملوذحتاف ج رخب راس لخر نع ىفوعلا ةرطعل اس ىدسلا ثعم#
 ذخأو ل_تةذوه ناو ل-تةالامذخأب مولتةوهناونيإسملا فاخآ اع هل رولا ل ارهدنفالام ذحنأ ناو

 لاقىدازرلا ديعانرعشأ لاق ىكي نب نسا انئرص هلخ روهدب عل 2: لاق هنا ىنطربك اوبلص لاملا

 صالا اذهلاق هن ,- الا هل اور وهنلانوبراحين يذلا« احا ا هلوق ىف ةدات ةوىلاسار :لناءاطع نع ر مع مانربخأ

 لقي موالام ذأ نا وىل:ةالامذأب «مو لتقنا وباصالامذح او لق ناقنرا<توهف قب رطلا عطقي ىذلا
 نءلبشانثلاقةغيذدوب انث لاف ىناملا ٠ثرمع ىنن كلذ نمش لعشي نأ لبق ذحنأن او | روهدي تعطق
 7 دولمعي هناهالامراصأ اول دعذ هلوسر وهلباب هرامالسالا ف رخن ملأق ريبح نم لل. عس نع دعس نب سبق

 نيملسملا لمد هديكفاع أ تا 0 هناقل دع 00 ندي ءلتقاك لش هنافالام ىضد مو لتة نمو

 طبع 'ايث لام: قضم انتا نتا“
 قتوعس شان تاك لاق هلوسر وهللا نون 1 ا كسر ءدسأ نعرغعح ىأ نب هلبأ

 0 داون راح نورخ ؟ناكو كئاوأ تاسصق ل ميسا اوعطقواؤلتقو اذاسف ضرالا

 ضرالانماو-رخأأ كل_كواف كلذاودهدرلو اولزةعاواون راحشو رتخ انيسوللو و متحبيدبأ تعطقذ
 حرخناك نالاقبراخلا ف ىلتتل ار ومنعةدانق ان لاق لاله ى أ ن ءةماسأوبأ انث لاق دانه [نيثدص
 ثاك نا و 0 م ولام اذ تاك تاقل ةلاتااذخ م و لكشتق ناك ناوباملامملا ذأ ولف

 سابع نءا نع قوعلاةبطع نع اخ نعفدإ واعمولأ انث لاهدانه انثص ىف نلسمللاهانشم جرح

 ذو لتقف رش وهناف فالح نم هل> 1 وةدبتغظة لاملاذخأ اكقنر اطلاق اخأ وب زاسقملا َج رخاذالاق

 للك ّ لينسلا فا ناو لتةلاملاذخأب مو لدعفح رخناو اص مقال نم هجر وهدي تعطق لالا

 وأ َْى لاهدب زب نب عفانانريسخ لاق مم ىلأ نما انك لاققرعاا نبا .ًيجامف ىنلاتم اذوب مو

 هننا نيون راح نيذلاءازسام اة الاهليه فريم نب دمعتس نعت : واعمل أن ءو ىنطرعلا بع" نيد# نعرخ د

 نرخ صرزالا نم نمو و رعو لجدملالو ل هريغشلاهدلب نم ىف

 ٌُئ--_ ةك اشكل 11 22220-

 وهيلعمتاىلصتشالوسز لا سمت نادعلاانماع لزب ن ًاهتيذكن ات ف لاقفدوولا هلةسديلعتثوق من لاق ن تدع 1 نمىلع مجرلا

 ىاوهالا زي عال لس

 ذا ل سعأأ ىبدحأ نسم لوأ

 لزنافمج رق هبرماف هوئاما
 متيتوأ نا هلوقىلادب الاهتلا

 ارمخا اوتدا 3 وو اود اذه

 ىف 1تاق م وهيلعهللا ىلص

 هبا وزفند_املا ومما أ

 اورذحاف م>رلاب 31 اًدفأ ناو

 اهغب رمش نا ىرخأ ةداورفو

 ةشبرزملل ىفو ريس نم
 امهد حو نائصخامهو

 اوهركسذةاروتلا ف محرلا
 اودعمت اههفرمشل امهجر

 هط 9 رثىديلا عهنم اطهر

 سمك اولأسل

 تااولاق وكلذ نعمل سو هيلع

 هيلعهللا ىل صدت ىسعأ
 اوابقافممتااودلملاب سو

 اورق الفمح لان ؟ضأتا و

 مسهعمنينئازلا اولنراو

 نااوناف م > رلا مه صاف

 ليربج لاف هناوذخ أب

 كذب لعحا مال سلا هيلع

 لاقفانروسنبا منو
 دم اباش نوفرعث له
 دقوا ر وعأ ضسدأ

 معناولافان روص نبا للاعب
 0 مءاوهو

 هباو_-ةرو ضرالا
 هتالممتال اوسر هلاّعف
 ىذلادتا لدشنأ سو هيلع

 رحل [قاةىنااؤهالا هلال

 مان اؤزوطلا كفوف وذ مفرد
 ىذلاونوعرقلا ا قرغأو

 00 رب

 هاسيق نورخت لق همازحو

 نعاس
 ىلصهنلا وسر م, ؤاسرملا هن .رشت ىذلا ىنرعلاىاالا ىننا هلا لوسر كن ادهشأ وتيياالا هلال ادهش ؟لاقق ةمالءانساهفر عب ثاكءاملشأ



 نيد نم ىذلا بيثلا مجرب 0 راك نا فاشل هنمووذلا بيلا محر .رب نول اًعلاءاىلعل !لاق هدد“ 0 ناندتفا جحر 0 يبن رأ زلال وةيلع هلبأ

 ا خصانلان اب رطىلا هْواَعب لصالافمال_اهلع ىمو متعب رشف ء| ىف ناك ) 2 1( ناودو. ةلاوهفلسو لهنا ىلههلوسر

 نيل فش أ أت آ#آ#آ#آ
 ىلع لدامانع مشاكل و

 عجأق يرطلااذهب وه"
 ىلاعت هلوق ناىلع ءالعلا

 سعنلان أ اهمف مولع اندتكو

 ف قار همكححح» سفنلاب
 ه#تنتف هتادرب نموانعرش

 ةنتفل ب دارما نا ة.الارهاط
 اهاكح ىثلا رغكسلا عاونأ
 ىنعملاو مهريغودوهلا نع

 هتلالضو هرغك هليادرب نمو

 عفد ىلعد_أردقي ناف
 هل اوقباَدمع دك مث كلذ

 نأ هنبادرب مل نذلاكئلوأ

 ل.لدهيف 16 ولو رهط

 مالس ادي رب الىلاعت هنا ىلع

 «بباقرهط, م هناورفاكلا
 ولو كلرمشلاو ككشللا نم

 اورمسف هلرتعملاو نم اللعذ

 هلودحكحص نازعلا,نتغلا

 دأنونتغي رانلا ىلع مدن مول
 ىأ لالضالا وأةحضقلا]
 نمو دا ارااوأ الاض هليعستا

 هيلشسامفهرامتخا هللادرب

 لتقاند كنف ءاذاو عطق كنغس مولاملا عطتقاف سملا فان االاف ادا سف ضرالا ىف نوعسد و هلوسرو
 ةقراسلاوىراسلا عطقا!ناكووإ*مباصا !ناك بلص ملثق ُ عطقامد كش والام عطتقافا مهعجنا وباصو

 هويلطب نأ نيم ملا ىلعو مامالا ىلع قحلا نم ىناف عنشمانا اوسغنلاب سفنلا ل مقلاناكو اهيدأ ١ وعطقاف

 لتعاو رغكلا ضرأ ىلا مال_ءالاضرأ نم ضرالانماو غني وأهلنا باتك مح« اعاووقبف هوذا ىح
 ينلالاقاولاقو عطقلا ىراسلا ىل_ءودوةلا لاقل ىلع بجوأ هللا نا اولاق ناب اذه مولو قل ةلاقملا هذهولئاق
 رف ناص> ا دعب نر ل>ر ولةَعذ لق ل>ر لال ثالث الث ىدحاالا مسمى حا مدلك ال لبو هيلع هللا ىلص

 اماق ثالثا لالا هذه ىدححامالا حسم لحرلتف لبو لعمق ىلهىنلار اظذ اولاههمالسادعن رغك لحرو

 امماعفالخلاب هلوسر وهلا ىلع مدقت كاذنالمدحخأب و هينا ريغ نم لدسل اهتفاخا لحأ ن ملتقي نا

 ىفمامالا راح كل اذهفلاملاذ و ليبسلا فاخأ ؟اولتفاذا راجل هم مامالا لاف نمل و ىنعموأ اولاق م 11ىف

 لعيب ناريغ نمي راها مسايا هماصو فال نمل>رلاو د )ا عطقوأ باصلاو لد ةلاوأ لتقلا نين مهلوذ

 قلاءاشالا هذهىأ لعفب نا ارامخلاب هيف مامالا تو رخ و ود ملاع هله :ملامكالذفلامذدخأ ] وأ لق نمش

 ءاطعنعرمب وننانبخ الاف له انث لاقبوقع» , رج كلذلاقنمرك ذ هياتك ىف هللااهر 7

 مهاربا نيبو وعل رص لعفءاش كلذ ى أ هفري < مامالا ناب راحل فر هات ن 3 هرب لأ نم سس اعلا نعو

 ناو عطقءاشناو لدقءاشت ا لعفءاش اذ ىأبراحلا ف ةري_*مامالام هاربأ ن نعةدسع نع م دش انك ل

 تيكا لا 1 اوقىفنسحلا نعمصاع ن ءررح انك لاقدج نا 0 رص باصءاشناو قت ءاش

 نعىأ اند لاق تام. انثص بح ؟ايياب مامالا ذخأي لاق ضرالا ع نماوعسش وأ هلودىلا هلوسر وهنا

 عسيكوشيا انثص امهف ريخش مامالا لاق هلوسر وهّنلا نوف ران يذلا ءازحامغا نسحلان مصاعنعنايغس
 ليش انث لافةغيذحوبأ انث لاقىنالا ٠مده هلئءءاطع نعم حيرح نب نع نايغسن ءىأ اذث لاق

 وأ اواتّةي نأهللا لوغل ىقنوأ عطقوأ لآ 9 ءا 0 نستطع لاق لاقدع سني سبق نع

 ءاشامهسيف عنصنا احلا مامالا ىلا كاذف ضرالا نماو غني وأ فالخ نم مهلجرأو مس ميدي عطقتوأ اوبلدا

 هللا نوير اح ني ذا اءازحا ا هل أوو سامع ا نع ىلعن ءةيواعم ىب لاقهتادمع و لاق ىذملا ا

 ه«سيقنيإسملاو انا .اعزدقوهب رغط م لىسلا فاخأو مال_سالاة ف ىف حالسلار وشن ملاقةب الاهلوسرو

 وبان لاقتماساوأ انث لافدانه امدح هل-روهدب عطقءاشناودب ءاصءاش ناو هلتقءاثتاراميلناب نع
 نمط ءاشامهب عنصت هذحأ اذا مامالا ىلا كلذ برالا ف لاق هنا سدس ا نم لم ددعس نعم داق ريخأ *لاع لاله 2 0 1 0
 هنعنسصت مامالاىلا كلاذلاةبراحلافنسحلا نعنوره انث لاقلالهىبأ نعتسماساونأ انث لاهدانه ١ 00 0 و

 هلوسر ودهنلا نورا نيذلا ءازحاغا نسما نعم داع نعت ادغ نب صح امُث لاف دانه انثص ءاشام 0 1 ١
 املكف رب لا ىنعع نارقلافو':ىنلافوطعلا اند .واولاه تار ةلاعم ا هذه وائاه ل تعا او مامالاىلا كلذ نيإ] تاهل در م نيذلاك مل وأ
 نومغطتامطسوأنمنيك اسمو :رمديع مانعط | هر راغك ةنيملا رافك | ىهلوقك كالذوا هما رف هيدللا بحب وأ هئال فاطاالا مهمولق دع دع

 ةقراضولأ ماب صنم ةيدغف«-أر نمىذأ هب وأاضد ص مسنمن 0 ,رعوأ مهتوس 20 اهأ 3 ىلاعت
 نبك اسم ماعط ةراغكو ةيعكس ا غلاب ايده ه<نمل دعا وذ هن كت يعن !نملت :ةام لثمءازخ 4 بةكو ى ع باطلا
 نارغلارئاسىفاهتماض هرف هيونناسحوأ املك فتارغقلا واي ىتلافوطعلات ناك اذافاولاقامامس كلذ لدعوأ ممبولق رهط واأمم ولق
 مكسملا لعجو هقاقكقس اردق ىلعةن وقعلا نميراحلا ىلع بجو أ ن ملي واناندنعكلذفنيلي وأتلا وأو را رق ليما ةبوتلا لبق هنلعردقاذابراحلا ىلع هب كسلا ىأرامفريخت مامالانب رامملاةبآىف كلذ كلذ كفري نقلا ىنيج || "تحدد مغلاو جرتحا نم

 لامذخنأ لمقوتد وتلا لبق هيلعردقاذا مهتم لريسلا فيت ىلءبحواق مهلاعف آف التحنار التخت نيد راخلا ىلع 1 1 3 3 '
 ةلعلانمترك ذاملتملااهلتق مرحلا سغنلا لتقولا ملاذ دعب هياءردقاذاو ضرالا نم ىننلا لمقلاو ريغ هناوىل هلبادنع
 : ءوسو هلاعفأ بيس ءيلا
 لبق ٠ هته« أو هتصم نمءيسك لككالام لكو ما ار اوهو تدلل نولاك ابذكلل نوءامس ةوقبدوببلا فصوم 2

 ناسنالا ةليضن تعسر هنأ كلذو راعلاهنم للص مإ رحت هم )'ثيللا لاق بهذمى أ توه ملامو ةكحربلان ودم هنال هلسأتسساىأ



 مل ا "ا

 مكحلاف ةوشرلا مشلاو ماعطلا نممملا لصد املك ل هداثسس ميس هنأك أدب نااعئاجالا قلي الالوك أ ناك اذا ةدعملا توهم لحر واهلمأ أةسد لاك ا

 ىودر ةمصعملا ف باس رعةسالاوع نينهاكلا )ع 2) ناواهوتاتملاةورخلا كو تاتا كو هاط الي كو لسغلا بسعر قبلا عمو

 ف | قريغلا ىنسعب ىأت فامعلا وأ نان ءراسكلابه#ف مامالا نانولئاقلا هيل :ءااماماقدلاةملاءذه ىلئاقل لبق

 ّ رك ديبالا ةلاط اةهارك الول ىاعملانمسو رضي أت دق برعلاا مالك ىو نال هلىنعماللوةنف ضرغلا

 قاف نان نا اهنك امك فلست سداسجفامقاب ىلع ىأنسو ىضما_هفاهعنا اعهن مارب 5 تنييدقوامخرك ذل

 مهادادب نا ةمايقلا مو هللا دنع نيد هو ااءازسنا ل اعلالوذ دريان تال ذوب. قعتل ا اهانغمناف عض ذوملا اذه

 ءازحن اهلا هإ.ةبدصاقرعغ كلذ ل اقنا مولعف دية دصا اوءايبنالا عمم مكسيوأ نيبلعىف مهلْزانم عفر وأ ة نجلا

 ىلا هناعابل ارانملاه دهن مةدد>او ةلزن هو بتاراهذهنءةد -اوةبت ص ىفوهذ هلوسر و هللا ناو

 قبالس !!ةلزتمنودعتل ارخمدص:ةلاف لزاما هذه ضعب نمهنيادن واخ نل نماء ارح ناهانعمناهنع لوقءملا

 ند_ءتانح هؤانث ل-لافاك ةنخلا ىف لكو اههتودمسغنل ملاظلاو هزم نم ىلعأ تا ريخلاب قباسلاوتاريخلاب

 بيقعتلاو هاما ةيآلا هلوسر وهلا نورا نذل ءازحامنا هلوةىفواب فوطعملا ىنعم كلذ كسفاهنوأ_تدد

 هذهىد ايءازجلا قدس نان موك نااداسفضرالا فيس وهوسروهتنا براك ىذلان ا هلي وأدق

 ةيطوش انام امةنثاك هحأ ىف ريذتوهبف كت مامالا ناالمرك ذرءهللااهرك ذىئلا عسب رالالالخلا

 ذاب لناوهبلصو لد سلا اغشت حالسلارهش نمل تق مامالل ناكل كلذ ك ناكو ل كلذ نالت غو أ هنرب 38
 هيدعام فال لثاق هلاقنالوق كلذو لدسلا ف اخو لاملاذستأو لم نم ىفن : هل ن اكو ادحأ أ لتقالوالام

 لتقفالجر لق لحر ثالث ىدحارالا لسمىرمامدلحال لون م لو ء.لعهتلا ىلصهنلالوسرنعرات مالا

 نم فو رعماريغو ادعاصةراني دعس رفعطقلا وذ فالتوهنيدنعدتراوأ مجرفناص-ادعب ىنز وأ هب

 براحناريغىفل_سوعيلع هللاىلصهنالوسرنعتناك ترك ذىتلا ماكحالا هذهنافلئاق لاق ناف هماكحأ

 هملعهنيا ىل ص هذع مدا تاقهنتس فن راحلا هيد 0 هللبق هيدرغنم نإ ذريغ كح نراعمللو

 مع :رتاوةعاجالودحاو لةنبدوجومريغكلذنالزعلا لهأ عب رج هيك أَ رك دئذلاف دال اك - سو

 تاناملمت<دقةي الارهاط ناكل لسنا كنئالاح 0 |ل.ق باك! ارهاط ىف اموهك- +طاكلذنا

 ىناري مامالاناك ذافدعن وهل. وان نمتي الالب وأب وأ كلب وان نا ىلع ناه رباك كلا نم هلاق امو

 هنعهللاى ذر ىلع نعءكلذ

 ساءعناو تامغو هرعو

 دار ود هاو ه ةربالل» ىأو

 لكو 0 يبس |
 مارخلاىلا عجر تلد

 هنقنوكيالىذلا سيسحلا

 ثم راعهمشن روكي ودكو

 لاق لاكمال ةعاف عا

 ىف 5 0

 ناك نم هان اذا .ئارس

 هاا

 صلات غتلب , الو تدك

 نذكلاا جستن

 لسقو تعسلا لك 0
 تن وذا مهؤوا رقذ ناك

 اووقيل الامم_هئابنغأ نم

 سبل هام
 تب ذاك َن روع سلا ١ وناكذ

 تسلا نولك اب وءاينغنالا
 تيذاك ذالن رع امس لءقو

 ىلا موب ني اوناك ىتلا
 هلوقلار ال نولأك ًاةاروتلا ةمشللا ىلعدك ريب ل تا كدنع عضوملا اذه ىريبختلا ىتعع وأنا لجأ سم براحملا ىلعمكسحلا

 تافاي , لا مهذحأو ىلاعت ا ركل ذا معز ناوتمالا كاف تلا هل لذ لاف ناف هل ةريغ نمتوع : ىحأب ايوأصم

 وأ هب عصا واح ريضلا ىنعع ىئنانوأ نا ل> نم رراخلا ىلعوكحلا ىف رارخلا هلاك امنا مامالا ن انمءتلع ارت هلق مهبل صوأ

 هللا هريخ مسهنع ضرعأ | ةب وقعميلا عمت ىتهدحو بلصلا راما لنك ,مد عطقلاوأ وأ ىنلاوأ لتقل افرام نا ناك فيكسف هلليقو
 صضصارع ءالاو كل انيبلاعت نلف س اسقوالصا نم م آوت آت .-وام ا

 صربيا اذه نا ىلةف كلذفانلقاممومصب لسوءلعهتلاىلص َنالوسر نعىوردقو هل'مرخ الاىفمزلاالاالوة امهدحا ىفلوقب
 مهل ةمذال نيذلا نيد هاعملاب ىبانيديز 0 .هل ننانع ملسم ئديل ءاولا اذ . لاق لهس نم ىلعهي انيث عام كلذورظن هدانساىفاع

 وههو صاخمأ ىف هنا ليف 2 هذه اهريخي ستاهمااب 106 2 ”الاوزه. نع هلأ س كلام نم سن أ ىلا بدك ناو ص نبك ا دبعن ا بيبح

 نيابعباهونصمامسر أ اوقامو اولا اوف مال الار عاد راق زا لاهل < ن مهونيينرعلارغنلا كشلوا.ف تلزنة بألا
 4 :رهزلاو 0 راو نعمالسلاهبلعلب ربج لسوعيلع هلا لصمتلالوسرلا لفسالات مارا رغلااواصاو لد سلا اوفاخاو

 اال 7 لد لتق نمو هلتقاف لق نمل هل-ر و هتقرمس هدب مات فلل دسلا فاناو قرس نملاةف بزاحن عفا ءاضقلا

 وا و رش لج يعي هلق الش نم هاجراو هد عطقتو وااو هب افرح جرف لعتساليبسلا فا
 اد رق ىو تم 8 5 ثالذفم_هلجراللعثاو مهيدي !نعأ عطقت نا الذوم_علادر ا م د اعطت 0 4

 ىنلاىلااوكاهتف:ر 0 ىلعمهلحراووهيدي أعطةنوا ليقف ءابلاوا ىلع عد ذوملااذدهىقفنمناكمن ولو عط# اىفامهيس ف 3

 , راغكللا نمهام نملك فقم الانام فورس الار ردا ناتو دشن 0 ضو اضل دل 1 0 ادم ل الان الم ىفأو مصالاركب ىلأوءاطغوةداتقو ىعشلاو ىذفلا ن عو ءا اوستن دل لعف مسوعيلع هلبا ىلص

 ' قخف خوسنمرب: قلااذهنا فاشل بهذموهو : هد رامي هاع نجار سبعبلا اال ع ليك مال اسف ثا ّ مان او



 قا | 7 م ةاذاةمنلا له نيب كن نيل لاك اح ىلع بةهمقهلبالز رن :أاع مهيب حان اوىلاعت هل اوقب نيد هأ عماري

 دودخلانممظءاوهومهكرش ىلءاول وصدق م مناىلانوبهذي مهلعدودحلاةماقا .(101) . تورتالمهضعب زا! لهأ اومههلارا ةصوهلع

 ند ؛دوهملا م> را سوهيلع

 مم رجلا لوزن ل

 ربل بلاطا

 ندمت” مب رص تاز ذ لاق ٠ نمرك ذمالسالار ادن مبربب وأ هيلعر لد  ىت> بلطي ناوه وه ضعب اقف عضو

 0 .هلابمامالا مههلط» لاق نضرالا نماو هند وأ هلوقىدسلان غ طايسااذث لاق لضغمن د ح؟انث لاق ا

 ىنثلاق لأ ىنث : لاقدعنيدجم نيثرص نيالا ضرأ نماوغنب وأم م امهف مق د -لاحرلاو

 نعد واعم ىبث لاق هنيا دم ,عانت لاق ىتثملا تدع بلطي نأ .هن لاق سامع نب '!نعدس أ !نع ىلا ى لاق ىمع

 ١ دهن دئىدذلا ىفالا يعم ف لد وأَتلا لغام اتاو ىتعملا نم نمهنعتدااس#عاد دالؤالخ و فالح 2 اب انانوإوقي و

 بوم ىبأ نب دب زب نعةءبهل نم هللاد بعل ريح لاق مسمي ديلولا انث لاف لهسن ىلع ,* 0 سو ترد رع زف املا دلو د نم او> رخيئئ-او ريو لوعب ضرالا نماوغنب وأ سابعتب ان نعةلط نأ نبا ع اذان مجرلا ناكم دساجلاك
 هدحخأ ذاف» ذ #خأي تح مامالاهبلط» نأ هذ 97 وعنا تك ا وص نب كل ادمعىلا كلامزم سن ا مهندبةموكها ىلأو منع
 ديلولا اذث لاق لهسئ ىلع نئئدص لسا اب زعو لج هّئارك ذ تلا لزانملاهذهىدحا هيلع ماق؟ هنمأف هوداعووهملع قش
 ا )نواتج ص وأد جوي ىددلب ىلا دل نمميلط هيت لاف دعس نبت لل كلْذَنِرك ذذ لات ممعض رعت نا و هلوشنهنلا
 * من رص 4|: ملاّعف سنأ نب .كلامتل اسود. دلولا لاق مال_سالا نع ادن ما راكت تاك اذاررحلاو لرشلاراد ناوامش لو رضد نلف
 مالسس لغم :ةلابرالاباطد كإذكودعس نب ثدالاو سن أ نب كلا تاقلاق د.اولا اذث لاق مرسلا تنصل
 وا اول ءامّده انث لاف ىرسلا ني دانه انيثمص كلذيىلا مسمر طب الالاف كرشلاو ا 1 هلو مجرل >3 تمكحاك لج ءولط مهنافنيملسلاراوح ىصق اوان يمهلار وغث نمرغث ىلاريصد ىت-دادىلا دان نمهيلطن هرطضن 00 9
 لوي ذاعمابأ تععملاق حج .رغاان نيسلانع تئرع او زب ىتحم ويلطت نأ ؟لا 8 نماوغني لوسرل ثمحعت كنومكح

 لاه قدما انث لاق ىنثملا ئندص ص هيلعردةيال و قش لاقض مرالا نماو غن 0 نسيان مصاعن ري اهنم هوس> ول مهمك- 2 نبضفح انث لاقم كون انثدص هوك رك دلوقب لاصْفلات عمم لاق ناملست دسيع ىثث ا
 لهن ىلع ," ب رج 0 ا تلاه ضرألا تاوش 34 امهنمو الطبم هنو دّعتعت داوناك هلوق فافرغزلا نعرمعم انث لاققازرلادمعانثت لاق نسا امثدص و ارك نممكحيلا مهءوحراهمو اوكردأ امن[ ضرالا نماو-رخآ لاق ضرالا نماوغند, وأ هلوق ف سنأ نب ع. ىلا نعهبسأ نعهللا دمع ان ممباتكك>ن ءمهلودع
 نيل 1 رالانماوغنب وأ ةداتق نعدرعس ىف درع لاق ركب هني د دولا ان لاق نادعب همكحن ءوهضار أ
 اهريغ قرخأ ةدادىلا 00 را ملا ضوملاازهىف والا ىتعمتوزت 7 لاقو رغكلا ننم لاعلل م-هدتعو ضر ىلا مال الا ضرأأ نم ضرالا نماوغند وأريبجنب دعس نعم واعمىلأ نع ىلا ةرقلا فك ري 0 اهنو ْن ءرطدولأ أ لاقديزب نب عفان ىرب#نأ لاق عم بأن ا انث لاق قربا نبا ئندص 0 ةلاهملاة. اًةءذهوهومكع
 9100 هنا لوعلا هري_غىلا هرب ع نقال لئتس فاعغأ ؟نملاق ضرالا ءاوغنب نار دل امأ سمعت 1 نمم اهغتسالا نعاس نن سدق يد لأ بان عليش انث لاقتفي ذأ 07 لافئدللا ندع كلذلاةنمرك ذ 0 ليال كلا
 ند. ىلآن بدت زب ىث لاق ثاللا لاق !حلاصونأ ادت :لاقنئدتملا 0 ضرالانماوغتن اانا اهفهوق
 ىفم وسوم ةيصوما هتسوو ضالصالا فذ 2 زعلاد عنب رعىلا تك هنا ع رن نان نعهريغو ةاروتلا مالا تبصاشب
 وأاواتقي نأ اداسسف ضرالا ف نوعس و هلوسر وهلا نوب راحي يذلا » ازحاممنا هلك ىفهتلا لاق لاق نودعسلا هربخأ دتبم ىهو فغش لع
 اداسق ضرالا ف نو*«س وهلوسر و هننا نوب راح نيذلا ءازحاسعاز ءولجهنلالو: ةركذن ىلاتنتك ك ناف د وا امأز زغلادبعنب رعي .لاتتكف ضرالا نماو عند وأ لرو قال نم مهسهلجزأو مهيدبأ مطقتوأ اوبلص» اربحت عغترب نأاماو ا

 ريغنم ءلقع ىنب دمعك ناك تلصلاولتقللتدر < اهعضاونم نععامالا ل رحت الن انت وأ ممأ نب تامحاب 0 0 4 ١ ثنأ ىنف ضرالانماوغنب وأ هالوتتكرثو فالعن نم عه رأومهجدبأ مطقتو اوبلصت وأ اتقي تأ | روحا 0 د
 نءشنللا ى لاق بهو نب انرمخأ لاق سنو اًيمرص بعشىلا مهم :افا ذه ىاك كان | اذا هىلوشأام 0 ناامو
 نال ة.ةديمةلج نوكي و

 كلب نارين لاقع ىلا ىنبدبعكناكهثب .د>ىقلاق سنو ناريسغ ثددا1 ااذهوحتا هريغودب زب
 نع مهنغب ام مهدنع

 ىندح أ 000 1000070002 ماي مال تاز لش ادهم د نأ تلا ه1 اشد مك هر ود نماهفاسا ةاروتلات شن ادعت دأو دااب كيلعريش وُكِصحم دبر كلدنع ناوقك كيش

 كل وأامومسمانكى الق فاو م كامكح نعل ميك دعب ن من اوضرعل مث ىأةبن درلا ىحا ربل ع مد كن ومكح ىلع فطعنول و: رشم ثينانل انلإ



 ىفتش ١: فامعلاز ر وقويه ةةاوزتلانلزن 0 انالاّقف مقرات فعلك ف 0 هيلا

 نب نام>بتاك تلصلان ابييح ىلأنبديزب نعةع.هل نبا نريد لاق بهو س اانريخأ لاق س 2 5 ارح

 هليأا اود راح م ناب ةنيبلاههاعثماق طمقلا نماسان تاز زعلاديعن ,رعىلاب نرسل مهرمخات رش ص

 ضرالا ف نوعءساساو هلوسر ودللا نوب راكي نذأاءازحامن لوي هللا ناواداسف ضرالا فاوعسو هلوسر و

 ءاضق ىضع نأ نيمو .زااريمأ ى أر تاقدملابتكو ىئذلان تكشف واتم نم مهلجرأو غلب حار قف ادا سف

 ئغلن دق هنا هيلا بتك مثنابحأرغجاادقل لاق باك ب زعلاديعزب رعأرقامملف كلذ بتكححر و مهلا

 ك.عش أ ناريغنمقارعلا بحاص لعوأ مسم بأ نيديز زينا تتك اغناك تأرتحا د ةلوهّتمهفر كناتك

 ةزيبلا مهيلعتماف تناك ناف ضرالا ن ءاوغنب وأ لوب هنلاناواهرخ نع تكس يالا واب تيتكذاه ب
 ناع_ضومادب وبعش .رقعوب أ لاق يي اذ وبعشرىلا مس مادي > مهقانع ف دقعاف هب تدتك اع

 لوأو هبادكأو ةغشضح أ لوةوهو سيلا عضوملااذهىفضرالا نمىئنلا ىدعم نورخ لاقو

 داب ىلادلب نم هيشتوه عضوملا اذهىف ضرالا نم ىنلا ىنعملاف نم لود باوصلاب ىدنعكإ ذقلاوقالا

 امناو هيرهتيصعمن مدعو ْرثوهقوسف نمهّتن ون رهظ ىتح هلا ىقن ىذلادلبلا ف نعملا ىف هسبحو هريغ

 ترك ذهبا ةثالثلاه-والادحأ ىلع كلذ ىنعمفاوغلتخا لد وألا لهأ تالت ا,لاوقالا لو كلذ تلق
 لجرلاود.لا عطقوأ بلصلاوأ لتةلابراحلا ءاز ل عجاناهؤانث لجهنثاناامولعمناكو كل ذك كلذ ناك ذاو
 اهايقالهيلعةردقل ادغب هؤازح وهانغااضي ؟ ىنذلا ناامولعم تاك هعانتمالا-ىفالءلعةردةلادعب فالح نم
 ىلعهي ريو هعانتما لاس ف فالح نمو و هدب عطقناك ضرالا ن م هلامقت بلضلا مهنو هره تاكو لو

 هللا لع- ىذلا همشن : مام م وهب الكلذنا عسيجلا عاجافف وهلعو ردع ادعبهىلعدملا ةماقا ىنععلاتقلا هحو

 ' نءىننلاو هونارخ الان او>ولاالا قبب مل هنا مولعف كلذك كلذ ناك ذاو هلع ةردقلادعب هلادح لجو زع

 نمت تاه ىو ايلاعدلا نم ىنناذا هنا كل شالف كل ذك كلل ذ نأك ذاق ن ندلاوأاه ريغىرخأ ىلا ةدلب

 ضرالا نمهمغنب صأاغا وانت لحما ناكومال ذك كلذ ناك ذاوضرأ نود ضر نم ىننامنالب ضرالا

 نع دكحاعنمن رىركح تف اهرب ا نعاجتمةعمب قهسحالا ص رالا نم<سغنىلا ليدسال هنا امولعم ناك

 رد نيسوأ لوق كلذ نءودرطلاوهذبرعلا مالك 0 نال وهنمهيغن ىلا ل.دسالا_هالا امهعبج

 درغا !!/ىل اموراطملا ذب د ممارك- -ل!فرط نءنوغني

 ولدال لاقي و ةياغنلاو ىذلاهناف تمن نمردصملاامآو ةباقنل اني لكنماهري_هوتكبدرلا م هاردال لنةهنمو

 زحارلا لوق هنمو ىنذلاولدلا نمءاملا نمر نانا و ءاملا فني
 ىصلا ىلع ريطلاعقا م ع ىنلا نمهينتمناك

 ىىزخم_هلكلذ) هلوق ليوان ىفلوقلا 8 كرعشىننوكنوللاحلاةب طقساذاهرعش ىف: لبق هذمو
 هللااون راج يذلا هيّسب راحىذلاءاز ل ااذهكلذ هلوقب هؤانث لح ىنعي (مظءباذعةرخ .الافمهلو ام انندلا

 1 امج مهل فال نمىل-رو .ةماسو اسوأ لح ةنمايندلا ىف اداسفضرالا ىف اوعسو هلوسرو

 هنملاقي ةرخ“ آلا ليقابتدلا ل_>اعفةبوةعولاكنو ةلذو راعو رشمولوهلوةيابندلاف ىزخ نيبزاحلا
 هللااون راح نيذلا ءالؤها هرك ذزعل 0و ز-وهىزفنانالفشب زخأ

 هيج تب راح ىذلا زلنا عم ةرخ"الافاو ك-اهىت- كلذ مهلعفنماون و" ملفاداسف ضرالا فاوعسو هلوسرو

 اونان نيذلاالار هلوق لب وان فلولا هج باذعىعب ميظع باذعاويفا جب مهترقاعن جااهب وةعلاو امثدلا ىف

 مهضعبلاقف كلذ واف لد واتلالهأفلتدا (م-رروغغهللانأ اولعان مو.لعاوردةت نأ ل بق نم

 لودلاو مالسالا دا غلاب ضرالا ىف ىسلاو هلوسرلو هلل برخلا م تدصاننمو مهكرسش نماونان سذلاالا كلذ ىنعم
 هللااهلعح ىتااتاب وعلا نمئش مملع نيذمؤ ملل ل دس ال هنأق مسهيلع نيزمؤملاةردق لبق نم تامعالا ف

 ناب ىدهلال هذ عاغتلا

 رونلاو عْبارشلاو ماكحالا

 ةوينلاو ديحوتلا ناب
 ىدهلا جاحزلا لاق وداعملاو

 اًواح ىذلا

 تايب رونلاوهض نوم
 «لع هما لس ىنلا أنا
 * ىدهابفلبق وقد لسو

 رونو لدعلاو قعءإل ىدوي
 ماكدحالا نموت ااه نيد

 | تان

 ريسعم نع نانرامعامجذ

 ا لدتس دقودحاو

 انليو نم عرس ن الغ
 روالاو ىدهلان ال انمزلد

 اه دين ] روكا تادبال

 نخالا اوعو رسغلاب قاعتن

 ١ ارا ارك: ناك الاولوصالاب

 ملا فيل زان انأو
 نوككي نأدبالةب الادرومو
 ناائلق ءاوساهمف الحاد

 نكع وج رادو لدم ادهريغ
 ر اركصتل انابباعنا

 ناب وأ دار ود .ريغ نمد :رامعد

 ١ ريخانواعدقت مالك ايف

 رونو ىدهاجفدارملاو

 ن نويتلااهب كما ودا هنيذلل

 دروافاوملسأ نمذلا هل اوةامأ

 0 ملم ىنلك تاهيلع

 فرصولا اذهرىف ةدئاغلا

 ةي راج ةغصامناب بيحأو
 حيضوتلاو حدملال دس ىلع

 صد رعت هيفو فشكلاو

 هلم نع ءادعب مهنا دوهلاب

 ند ىه ْ لا مال_سالا

 3 د_دحواعدق ءاسنالا

 دامةنالاءاسنالاضرغنال
 ع ١ 20 و د ا راهو شل 2

 نوهكح ىأ اوداهنذال هلو#بهفدرأاذهلو ناني امتمناغب غلاف ماوع !نمىترلا ذا ةاروتلاب كل اءاعدانممهضرغومللا فبدلاكتل

 تامزل نبك + !ةعص نا ىلع ءازباذهت لق مالسإلا نعل رعد وهلانا ىلعد انماو ”هنيذلإ اوبس [نيذإا ىلاعت هلوةفاشكسلاى ف لاق مهلحال



 0 'و ةمركعو ىرذزلا ونسحلا لاف 'ءضاختل ماعلا ةرباغم كم ه.المل هنأ كلذ ميل لل اوعن تأ ل ئاغلو نيموكم اة فصلة اغِمن روك

 ١ واس !ليقوءاسنالاف:ةر ةمدناك أملاصا1تا نمد يف عمجا هنالكماناك مهاربانا هلوقك ١) 28( سو هيلع هللا ىلص دعوه نين كايدارملا

 ةاروتلا مل اودا ناو 1 11117 12011112 سلاا ها تلا ةقانااط ا لطول اع اظل”: اشتاق
 نك مل نسم ءابننالا نس

 ىبس وم ةعن رمش مهتعب رم
 هريس: صدق نويذابرلاو
 نعرايحالاونارعل ا ىف

 ءاهقثلا

 نم جتفلاب ريد اولا
 ريان سحنالفمهلوف

 نسال ناكاذإ اريسل و

 نم سكتت ريحو 1 ةئيهلا

 نسح مهلوقلاض.أ كلذ
 فواضر. اريك, ريسملا

 نمل>رجرعثيدحلا
 هريسو هريح تهذدقرالا

 ريسبحتو هؤاهمو هلاجىأ
 نموأ هنيسحتر غشلاو طخا
 هبب'كىذااربملا اذ_ه

 بتكب حا ماعلا نوكسا
 ونأوكاسكلاوءارغلا هلاك

 نيبناب رلارك ذنا م ديبع
 مهنا ىلع لدي نييبتلادعب
 هبشيفرام> الا نمالاح ىلعأ
 نوبنايرلا نوح .نا

 ا . اكرامالا اونيدهتحملاك

 اوظغفحتساامب هلوقوءاذعلا

 ع لص نم ن وكب ثّاما

 تودناي رلاامم مح ىأ

 | اوطةد-اام مدس رام>الاو

 رابحالا ةلصنم توك وأ
 اواعودس ااع ءاملعلا ىأ

 معو ميلاد
 هللا باك نمىف نمو هانهد

 ىلاعت هاذ تا دقو نيستالل
 اوظغح نا ءارلعلا ىل_

 امهدحانيه-ونم هياتك
 ماهر ردص ىف ءوظغح نا

 ١ رام>الاونونناب رلاو نوسدنلاءالؤهى ااوناكوهعت ارم“ اوام مالو هماكحا اوعضي النا ىناثل و م حنس 1 هوسرددو

 1 ةمس الاواعيج مهريغو نيمدنلا ىلا اوف دتس اريك ددوعب نال متع ولد الل ءاسصرءادهشنلل د: ءنمقجةار وتلا ىفءاحاملكت ا ىلع هلع

 ضرالا نم ىننوأ فالح نمل جرودب عطقوأ باسو لقن ماد اسف صضرالا ف ىسوهلو سرو هنراح !ءارح

 اذا مل_لااماقا اولاقةمرحال ومدالولامىف ن يمْؤلا هيرحو هرفك لاح فباصأ ناك اهفدحال ل5 ةعابت الف
 اهف ل ول لبهيتذكي وقع هنعهتد وث عض" ن أ ادد : وةعااهلعبءامضعبمأ أو نم دهاعملاوأ نيب ملا 7 دراح

 كلذلافنمرك ذ د سانلا يودع ا هرلعدلاهسجو أ ىذلا دة ماها مامالا ىلعوهنبا نيب وهئسب

 ند سحلاو ف نع ىو ادب زب نعد او نب نيسسملا نع مذاو نب يح ل دمج نا انئدص

 روةغغءهللاتااوطعاف هلوة ىلا ضرالا ف نوعس و هلوسر رهننا نون را<نيذلاءازحاغاهلو >الاه ىرصيلا

 هذهر رن سدلو ليد هلع نكت مل«ءلعر رقي نأ لبق نممهنمتامنذ نيك كاف هن الاءذهتلزن حر
 «ياعردقي تالبقرا ةكلاب قم هاوسروهتا براسوأ صرالا فد أو ألق نادخلا مملسملال<رلاةيءالا

 دوم ىلإ | نعلش اذ“ لاقةدامعز/ حور انك لاقرا هس نم دص باص ىذا دحلاا هلع ماي كلذ

 اولءفاذا كلرسشاالهالا ذهلاق مرر وفغهللاذا ١ اول عاف مهب لعاو ردت لمت نم اوبان نذإاالادها< نع

 ' ننانعليش انث لاقةغ دحولأ ا لاق ىنثملا ئنث طاو !-ًاواوبان اذا ميحرروغغهملا نافموكرسش أ. 5

 ل -ةقوة قر مدع !اوانْزلاباداسف ضرالا ف توعس و هلوسروهللا نول راح نيذلاءازحا_ارها < نع مد بأ

 مسو هيلعدللا ىلص لوس رلادهعىلع مهيلعاو ردع نأ لبق نماونان نيذلاالالسالاو ثرحلا كلالهاو نيغللا

 نيب ومهند مرق ناك ل لاهذلا نعربب و>ْن ءمشهانريسأ لاقتوعنب ورع اذث لاف ىبثملا ٠ د

 هءلعللا ىلسهيبز هلناريقت ضرال افاودسفأو ليدسلااو ءطوودهغلااوضةنف اثم ممل و4 .لعهنناىلصلوسرلا

 او ردقت نأ لمق نمسا نك نال ني ويارا راوميدنا اعطقءاشنا و بتاصءاشا ملت ٠ ناف مهب سو

 سامع ا!نءىلعنع د ؛واعم ىش لاق حاصنب هلنآادسع 5 لاقىنالا ٠. رص هنمٌكلْذ لق هماع

 قلد فانتا ءاس.نانلاقهنالا ةلاصضلال اوةو<#ر 5 ذفدي الا هاوسر و هننا نوب راح نيذلاءازح اما هلو

 اوان نذلاالا ةداتق نعد هس انث لاقدر َر انث لاقرسش اًعادص فاساعذ اود « ومن «لبق مالسال

 روغغهنلاتافا اوهتأواونان م مهكرم :ىفاذه. نم ًايشاولعفاذا ةلالهالاذح لاق مواعاوردقت نأ لبقنم
 امأةداتقو ىاسارخلاءاطعن ءرهءم نع نايغسوأ ا لاتنيسحلا | 1 لاه مسالا انئص محر

 وهونيملسملا نمأي ثنيكر ملا نمباصأ ند ل .ذلالهالءذهف مهماعاو ردقت تل .5نماون ان نذلاالا هلوق

 ّ : الاهز_هلدنورخ ح 1 لاو ىضذمامهنع ردهأ ه.لعاو ردق”نأ لبق نان ماي | 5 لا رح مهل

 همالس ا ىلءمةموهو قد رطلا مهنمعطق نم مالسالا لهأ ن ءباردا هلوسر وهنلا نوب راح امم م لاب ىنعم
 قل مث مالسالا عا دن ص مهنم الذ لعف نمو برح ني _سدلل و هواها - ىتلاهتاد انح ىلعنموأق نمسا

 لامالومدىفةعب ةدحال لبق نكي ل تغاس ىنا هنيانج ىلع مامالا- مأ اذاةاولاق نمواق نمأتسا مير اراد 2

 لاودنلولا ند لاق لهسثب ىلع مرح كلذلاك نم هركذ ءايا مامالا نامأ ل قو هتبوق ل. هباصأ

 ُكَةسو ا اتاناب راع رشم ت ةثراطنا ىعشلا ماعد ءراوس نب ثعشأ ن نعةماساوتٌىريخأ

 انامأ هل لعوب و مالسلاهباعبلاط ىنأ نب ىلع لبن هيلع ردقب نأ لدق نمايثان هاج ملاوءالاذحخأو مدل

 نع مشهانريتألاقتوعتب ورع انث لاقىنملا ٠م لاموأ مدنمباصأ ناك ام ىلءار وشنم

 امهلع هللاناوضرىلء نب ن سحلا كاف بلاط لأن بىلء ده فبراح ردب نبةثراحنا ىعشلان ءدلا

 هعدودأم اقىنادمهلا سدق نإ ديعس ىلاق هيلع ىافرف هعحس نع ىلا مىلاق ىلعن مهن ايبا هيلابلطق

 ريمأ ابلاعف س دق نب درعسوأنا اةادغلا ىلءىلصاملة لاق بلاط ىلأ نب لع ننمٌواريمأ ىلا نمسا هللاتومملا

 فالح نم م-هلج رو مهيدبأ عطقتوأ اوبلصب وأ اول:ةي نأ لاق هلوسر وهملانوب راح نيذلاءازحامْنيذمؤملا
 لاقرد,نب ةث راحت اك ناود.علاقمعاعاور دقن تألق نماودان نيذلاالا لاف مثلاف ضرالا نماو وأ

 تاق

 ا

١ 



 نعونوشخاو سانلا اوشختالث لاق فةبهرل شب رحتلانعنب رم اعملادوهملا ىسهن مءاده + لءاوفو كي تاوةلظشقسمللا مهغلك مثلا نم

 مهك.كاواق هللالزت اا < لنمو )ٍ ع9( لاف يسيل مغ اجلا ءاغ هاوةوشرلاو هوالاةانت ىلا ياو رتشت الول اعد ةمغرارب.غتلا

 ل و سه 2 3 ب و و دوك ايو د واج وسمح يعم س22 3227

 همٌتللْذ لق :وهعلأبق هرداق.لاق : :لاق نماوهفامثان ءاحدق ورد نب ه5 راحاذهفلاقرد دن راحت اك ناو

 لاق ىعشلان عدلا نعارخمنب نجرلادبع انث لاققعسا انث لاقىنثملا مه انامأكبتكو
 قلنا هت سدق نب دعس اف هممّو ل3 ىلع هلملكو بان مبراحو ضرالا دس دقردب نية ثراح 6

 نم ثد نا الار شف هلو سر وهلبأ براح ع نءةلوةتامأن ينمو را اريمأ ابل ا.ةذ ىلعىلا س5 نم لا عس

 ةئراحلات ىلع هنماف لاقرددنن ةةراح ناقلات هنا لاقأك لود لاق. .اعردقت تألءقن هبأت

 اميعيودع سال ىاثلا ىلع د اهتيقلاماتادمهاغلبأالا

 اهمم ,ط+ناتكلاب ىضقي وهلالا ى

 او ردقن نأ لبق نماولات نذلاالا هلو طانسا امن لاف ل ضغمنيدجلأ 53 لاق نيسالانيرمت ٠

 ىمؤوي منافض رالافدسفأ وردت سلف شاعنتم مامالا ىلا بتكي نأ تادن اع ردقب نأ لق نمهتن و 4

 كلذىلءهئمُؤ :نأ قالانم 0 رثك لاو مالازيحأ والتقو ا اداسذتندد وا كلذولع

 لامالوهكشس مدن هذ اال اوهعشإ نأ سال !نمدحالس ما مامالا دب هدب عضد ىت>ءاح مامالا«ذمأ اذاف

 هذ ارهنلو وهز رعو لحمهّنلاىلا ّح -راذاقدسف» راض 000 اليكسا هلوهف هل ناك لاملكو هذدحخأ

 أل بق ؤانث لح هااىلاوعز 2 6 نان دوو مامالاهذ نأ اذاف سالو مامالا نيد وهنيباعقهتب ولو عن

 زب زعلا دبع نب درعس نع مسد اولا انث لاقل هسنءىلع اثاص ا هنمؤي
 ىنعمنورخ 1 لاقو باصأ تاكامد> هءلغ ماةيالو نماوهفانامأ مامالا هاطعأ اذا لاق هنا لوصكم نرمشأ
 |. باسمع ىح نأ دعب هنم اسر , لوأ هنمآف مامالا ن 00 نارخلا مامات ءاحن هلك كلذ

 نءثعشأ نع لءضفن دمج ان لاق قدا انك لاق 7 الذ لاق نم رك َذ ب رمال

 انا لاقذةبوتكسملا ىل ضامدعب ناممَءةصاىف ةفوكللا 0 :وهو ىسوم لأى لادا رض نمل وءاسلاق صاع

 كانا أو ص رالا فتدعسو هلوسر وهللاثب راحت ن5 ىدارملانالفنب نالفانأ كي ذئاعلا ماقماذش ىءوم

 ضرالافىسو هلوسروهنلاب را ناك هناونالف نب نالذ اذ هلا ةذ ىءوموبأ ماقف ىلعر دق نأ لة نم
 ُج ىخ هنا مث ع هللاءاشام ىل-> رلا مافأ أذهب ونذ ذريعالا هل ض رع 0 دقي تليق سام هناو اداسك

 لعمان 6 نانقس 5 لاقزب زالادنع 5 لاقد_# نار لا  ءمرخ هإدهق هب وق ذنهللا هكردأف

 ثديل اولا اتم لإق لهسن ىلع "مدع هوك رك ذذ ىمومىأىلا]>رءاجلاق ىعشلا نع ىدسلا
 عنكو آن را ًاولم.سلا فاخأدق ىذلاسراملا اذهثد , ار كلا تاق لاك اسم

 الااللاق هئارسأ نكاتتي ع عشا ذ تاق لاق هّمد ون لبغ:لاقهدعردقب تأ لدق ن ماع ءاحمت مال-الادالد ىف

 هرداق» ف ف ارت ءاوأ ةندس تشب د هرح ىف م دب لد 5نمىلوهملطت ويحتمل دوف تشب لال لال دحول نأ

 د رع فالك لذتَر ” نددت ءلولالاف ىلع لاقئشب 00 الفاه وامل و ًااهملط م اواماص] ؟ىثلاءامدلاامأ و

 لاومالاوءامدلا باص وهحال_سرهشف هب رع مهاذ ادق ةعالاوتاعللاب راه نا ذا متنج , ون لم: لاق

 نأ لمق نمامث ان 'ءأج مب ءاعا_ئوقمناكوأ مالسالا نعد هراق ب 0 رادب قلو أ هيلا اهلية ئفوأ ةعنم | تناكسذ

 باهش نبات ءوهورعو ؟لاقلاق هو انك لاف لخ من رح هنم ىلا عامتل ادم وهس ول تلبقةملر دقي

 نثنللاو كلامو ورع أ لوةرك ذفلاقد.اولا انث لاقد_لولاز ىلع ندع كلذ لوةن ىرهزلا

 نمهستد راع عنتماقلا اوهالاو ءاسنلا ناصأ ”اوةعالاوةماغلل ب راحلاب نلع ا اذال اعف هل تماوذهىف دعس

 ىفهئادحأ نم ئشب عش ملو هتنوت تابقهءلعر دق. نأ لبق نمابث انهاعمتبرخل اراد قلو هءلعةموك-ملا
 ىنث كلدكوشدللا انث لاقددولا انث لاقىلع

 هتملطف لاملاو مدلا باصأ ول. دسأ |فاخأ ون دراحىدسالا.1ءناأن دنع :ريمالاوهو ىبدملا قم اننا قوم
 را 1اس وامل 21 ل

 ل ::تادمهن ااهسأ ارمعل

 رع هلو هيلط ناو ةماعالو صاع مد نم هي 0

 ( سداس  (مرحتا) - ب (

 جب راوخلا تت >١نورفاكلا

 ىدع نملك نا ىلعةبالاب
 نرتسعمالو رذاكو هف هللا

 امالوالاهو-ووماوحىف
 :هريعلان اي درودووملا,ةصتخأ | ل

 ص ”وصالظغل] 7 ومعي

 نم ظغل ناس درالو سلا

 مومعلل طرششلا ضرعمف
 مح )نمور دّقتل هوالف

 نير وك ذملا ءالؤه اوه نم

 3 ا, رهالدو علا مهنذلا

 وهءاطع لاق وصخااىف

 شوا لاقورقك نور 1

 رغكب نك الو ةلاارغكب سيل

 امهلعلفرن آلا موملاوهّنلا

 ةمعتلا تارك ادازأ

 اذارذاكلاناب فءضو

 فرفاك-لا هيديرأ قلطأ
 ىرانالا نءالاقو ندلا

 رفاكسلا ىهاضن هنادار#لا
 لعف لئمالعف لف هنال

 لودع هاب فن زورفاكلا

 ززعلا دبع لاقورهاظلا نع
 نم فاتح اتاك |ىبحح نما

 فىلاعتمللا كرشنالأ

 قسافلاعب رذذلزتأ |ام 11

 ْ رار 0 او دامت عالا ف هنال

 لمعلا ف ناك تاو قذاوم

 بسناب ضرتءاواغل ام

 هنالذ_ةحب رخلوزنلا

 لقد دويملا ةفلا# ىف لزن

 لاق نانكعو طقفمجرلا

 لكدلاف لح اد ى ,رخملا

 لانش انعاةحم ركعلاو و

 ه«سيلقن ركدتأ نم ةنكالا

 لقراغلا ام كنا مس ؟ دعو

 هلوانت: الذ ٌكرأ "هتكلوىلا.عتهتلالزنأ عك اموهف لمغلاب لع اذار ةملاو

 6001 لالالا نيني فرضت, جيراوق 0 لالا ضال دمار هايتي



 نمورهالظف تصنلابا هلت افواظعملا رق نمندعلاب نيعلاو نسغنلابنغنلا نأ اهمف مهمل ءانشكو لاف ءلطا رق ىب ل ءْوعَصْاْلا ىءاوأ ف ثسح ةولدب

 تصتتت هذلاب ل ادا فكان تس 0 اس يب رك

 هغسرمغف 0 0 يو لا ةجر ا ملا مهسفنأ ل ستصل
 لعق م حبصلا ىلصف لسو هماعدنلا ىلصهنلا ل وس رددهسم بأ م ٠ ىلسدغأام رعملان مةنيدملا مدَق 5 ىتحامتان ءاح م ع ىلع ىنعلاوفانئتمالا

 ةنيدملا ىلع هترعاىف مكاني ناو ص أى >ةرب رول أ هل .بدحخأو ىدصةرب رهول أ لاق ىلع وردم رغتلابةلوتقمسغنلانااهف لدتا ندانثاب تثح ىلع جل ليس اللا فهلا اومافو سانلااءقرعورغس أ الف هيامص أراد هو رهبألا مهلءانضرفر داقتلا عبج

 اثات لعح رخو لاق هلك كالذنم كرتف لاقل تقال هيلع 1 لمسالوابئان ءاسَللءاذهلاقف دب ةب واعم نمزىف

 مهني شس ىف مو رلا ىلع مت ةأف م ماس ن ا رس وب رعذمو رلاا واذ :رحلا ىف هللا ل سس ىفا دهام

 لاف منول انك لاقمز احنبدجأ 0 اعيجا اوةرغف هنو مهب تلاف ىرخالا ويشن ةسيلاهنم اوم هرب

 د-هملعلهف ذود نأري ريغ نمامث أن اهءاك ةدرسف ا رفا ءاطع تخوم لاف لهعم نب فقراطم انث

 لاف م م ىنأ نبا انك لاققربلا ١ انئاص : الام هملعاو رج قلبت نم اودان 001 كا

 الاقريمح نب دعس نعي ناسا نعو ىطرعلابعك ند#<نعةر*صوأ ىث لاقدنز بزب نب عفان أن ريخخأ

 ىعب مهيلعاو ردقت نأ ل5 نماوب ان نيذلاالاهنبا لاق ىذلا كا ذف كك رامدكغس موالام عا طق لا 3 ءاحنا

 هلوسرو هللا هيرح نميئالا كلذ ف ع انشتسالاب بعلب ثورخ ا لاقو الام عطمقي لامعا هل كلذ

 مالسالار ادفمّةم ةمودو هبرحوه:ءاوحتناك اذ أامأق رغكلارادب هبرحىف هقاطدعب اداسذ ضرالا ىف الا

 دخول لد ؛ نيدهاعملا ونيملسملاو وة نمالو هنلادو دح نمأم 1 , ون تسلفةمالا رامى لا دو

 ماسه نع ليعمسا ىريدخأ لاق اسم نيدماولا ع لاف لهس نب ىلع ئندص عثنللذ لاق منار كلذ

 ولاوش ول لمعت اللاقفامأ ”ءاح مادو د>باصاق م السالاف صدا7 نو در عاولاس مهشاةريخأ هناةو رع نما

 ىوردقو هد وقعهم ءلعرأ ملا هان ءاجمتو دسعل (ىلارفولنكلوارببكاداسف تاكومملك از رثجأأ مونم كلذ لمد

 ها نقرا لافدبلوا ام لاق ىلع هي ئتدصام وهو لن

 ممراغكلا قطب فرش , م | بيضا ىذلا ىنعب تامه ءفدحالز وحالو4:مرفا 8 امدح هيلع ماعب لاقةورعنع

 نيسعل اوقدح ريغنا مم اذا

 فنالاو نيهلاد ةءوّوعم

 نذالاو فنالاب عود

 نسسلاو تذالاب ةقواصم

 حورجلاو نسلاب ةعولقم
 ةسص [ةمىٌصاصق تاذ

 رك ذدعب معلا مهعت :اذهو

 دارملاو له صاقتلا ضع

 هنقداواسملا نككام لكمتم
 رك ذإكى ار امالا نم

 نيمدعلاونيتءلالاونيشنالاو

 0 مو نيد لاو
 مد ول أك ةلط .وضملا

 0 حضو) ىلاىهو

 ءوضلاوهو ء««ذوىدبتو
 عسفانم اذكو ضايبلاو
 معلا ارطالاوءاضءالا
 0 شاطبلاورصدلاو

 ص ضرك ه يف صاصقلا نكع 3

 وأ ماظع فرس كو أ مس

 اثات ءاج مئاهملا احل ةئف ن مةعنمري غفوهو مالسالاراذىف م ةءارح تناك نانورخ 7 لاو اعتاب ع ىح

 رادفهب رحو هتبارحتناكناقساذلا ىوة>نمالوةد وةعلان 00 وث نافه.اع ة ةردقلالبق

 ءاحمم نيلسملا تاطاس نمهدارأ ارآ نك هعذ ءةئفىلا اه ن كلذلك ىفهنا ريغر كلا راديو سأل اوهوأ مالسالا

 اد>-باص نوكي نأالا كا _::ارح مايأ ىف مث ادحأ نمناك ام لكه نع عضت هت ول ناقهي اعةردقلا لمقاست ان
 وهوثاذن مناص اعذحوي هناههعزع ةئفىلا ئيغام ريغوهو د هاعموأ مسا مرغ د ,وةعهيشاع دعو :رلا هاو

 ىندلحىف ءامداو شدد ورعوت أ لاق لاقديلولا اذ لاق لهسن ىلع مص كلذلاقنمرك ذ هتيوثدهن 0 كلذك

 نول ةئفوهلن ك«مدلاو مالاوءامدلان ءاولاصًاماوناصاق صوصأالا ن مةعاج وأ ص اقدر طلا طقاذا

 لبيقتمل «لعردقي ن أل بق نمابئان ءاج م وتماعداوسو مهتم ًارامتىف لوحندلابالانو ,نمايالوةعتمالو اهلا || زا نيكس ايامك
 هداماع ةورعلوةورعى الترك ذلاقد» اولا اذ لاقىلع ئدص تاك 00 لعمق اوهننول 5 انكي لش :

 هنام رحب لانامأ ماما ءاط عاق مالسالاراذ هند م 1 ةناوربعوب لاف نامأ هب ,ةد>الزوكالو ب هنمرامدح واب لا

 وهوانامأ امالاداطعأ ن اوان امأ هطعن نام امال مي ادا ىلء ان امأ اماما لاس م نرملا اددودل هنا : 7 00 :
 9 مدر وحار لادلا ىدصت)اىلاوهىو

 0000 ول راكب نا تاس راللو] دب هسبلط دح ءاسنارنماروخمت ادحاب!لاعريغ 51 1 ءلا

 لاموأ مدن ءباصأ ناك ام لة عهبلع با رنماض م امالافاهذ 7 ىذودهب ةادحا ىلعانامأ هاطعأ ناولاق هل يع 0 5

 ه|تناكو كلذ باص اذافو رعول ؟لاقولاف نو لح هلال هضاواع اءامدلا ودودخلاك لت نملطعامذ ناكوأ]| . 00 0 ا

 هياعردشب نأ لبد نمايثأ .ءاج مح هيلعاعقمناكو أ مالسالا نع دنرافبرخلارادب قلو أاهسلا امل ةءفوأ ةعنم 0 طك 0

 ىلههللالوسرن اتماصلا

 تلق هب ولذءذعمدبج رعت هللادمعن ءو هب ول ذ نم هر دشن هنعىلاعت هللارقك هللا 8 لاب بمس ع نيم لاو ومعنا

 يلعانيف ريفا عت هللاىلسعهرحاففاعلاام اووفعلاكلذدعبىلاعت هللاةذسخاويالعأ |٠ةعوشعملاىلاملا ىادوعب هلأ ىناثلاو هيولصت ارد
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0

 

 :ةاذاهنالل رالابسمدسره راث | ىلع هل وف ةوءاملاب ىاثلال |وعقملاىلاهّدب : دعتف هي وهام عىأع ص نم ” ىبسدعل ئيسلارا ا ؟ىلعىأ مهر رانا 1 1

 هبلهعلا بح اواقس ناك هناولاعت ) 1“! ( هللادنعنمل ازتمراتك ها و وتلاتابارقمىأ هي لب ا؛ نيداملافدصمهأراهب ىفةدةفورث ر لع

 هسيحاصىلا دريف هنيعب اق“ ئمهعمدوت نأالا هيرحفاهءا أى مااهن ادا نمئشو م

 هثادحانمئشب عت الوهتب ول لبق: لاق ةعب رن عةعيهلنبا رمش لافد.طولا انث لاق ىلع ٠
 نيسحلا انث لاق ماعلا ايياص هيداقب , هنا هيرح لبق ه!سىف هباص ناك مديد ؟هيلطن نأاالا هيرحفف

 نمالحر نم هقشمل ناك تاع احل اهلنا لت انلاقةسبتع نم مكنملاع 0 ام لاق قريلارمعم انث لاق

 هلع بحوىذلا هنادح دعس و عضن نو رح لاق و هحو رخل بق امش ناصأ لها و درظنا لاه فهمي راك

 ا د عسيدرلاهنعك]ذ انئص ىفاشلا كلذلاو' نكو مد ( ىنب قوق هنع طق سالو ع : راعع

 ض:هيلعةردقلالبقهعمتع امك وأ هسقن :.عنتمملا براحلاةبوق لاق نملوةىدن ءباوضلابكلذف لاوقالا

 ناك امالا صاصةودوةو مزالمرغو هللادو لاس ع نمهتبارحو هب رح مايأ <: همز تناك ,ى لان دا تاعس" هنع

 0 د ىلع ع جلا عامجالاهلهأ ىلءدريف هنب ةمعب نيد هاعملاونيمبسملالاوم اومأ نم هديفامناق

 00 ماسالا نعت رلاه-و ىلعاداسف ضرالا ىف ةيعاسلا هلوسرلوهللةب راخلا ةغنتمملا
 هقرسس نم لافغا هس>و ىلع صدأ: اوهّنو مما ىذكساااافادحا ووأ ًااوناك ةعاجاداسفض رالا ىف ىس

 ملوأ بان .اعمننا كح ناف عانت مالا ىلعرداقريغبلطلا دنءوهوهإ سلا ضعي ىلعءالخ ىف حالسلار هاشملاو
 ىلعاسامق 5 هللا نيد و4 يب أعقب ,وب ودوام ل. .-وأ مدي هبلو باصأ اوأ هلام نمد دود وصام 3-3

 اًمحهنععضا نأ مهاب اهب ءرخ نأاي , رح مهلراص م لس نيم. ملل أوهو كلذ نما مش نا صأول هنا ىلع عييجلاعامجا
 ناطلسلا نم عتمريغودو ىاافقفتسار و ءالح ىف كلذ باص اذا همكح كلذ كلذ كس ىد"الالوهرك ْذْرعهن
 نم عمداولي ادوجماعاو ردقت م نأ لمق نماونأ: نيذلاالا هلوق فو هنمةعئاماوملا اح هدف هلالوهدارأ نا سفن

 3 نيكر رمثملانودنمد_هااعملاوأ نيملسملا ف ىرع نيبراحملاف هزياد رك ذىذلا للا ناءمهغل قو

 بحب وأ تمد نودو نيس نودنكرشلا نمب ردا له فاكس تاكول كلذ نا كلذواي رحيم سدلل او مصل

 3ك م جسد و ومو مالا لبق م هلناك امموهلعانت ردقدسعا اونا وأاو اساذا منع مهمالسا طةسالنأ

 همالساعضب ىبرخلا ل شل مالسا نا نيلسملا ءامجا فونيك رمشملا نم برا لأ ىف نيمسمللامو لدا

 كلذفل اوعلا ا ردقلا ليقهمالساهنعهعضوأ تاك اههلع نسما ودق رثغا ةّنع

 لهأ قكرسشم نم موه اوس نمنودةمذأاوأ مالسالا لهأ بارح عضوملااذهىف نيد راحة "اي ىنعلاق نملود

 لهأ نما نمدخاو مريغهللا نانو: موملاا هيا اوللعاف ءانعمت اف محر روعغهللانااو !ءاف هلوقامأوب درخلا

 اهمهصضقي الوميلءاهرث سيق هنعو غمد هنكلوهبنذب مهريسغواداسف ضرالا ف نيعاسلا هلوسرلو هلابرحلا

 اهيأا) هلوقلب وان فلوقلا و اهلغتب وةعدكر ثو هنعهوغعف هيم-ردرخآ الاواندلا ىف ةب وقعلاب
 امق هلوسر وهللاا اوةدصنذلااهيأ اب كل ذي هؤانث لج ىنعي (ةل.سولاهءلااوغتاوهتلااوقثا اونمآ نيذلا

 ىف ' هلتعاطلاب 11 مموكصأاسمفهنلااو ءحالوغ هللا وقتا باقعلان هدعوأوباو كلانم م مهدعوو مهريخأ

 اوبلط اولوقيهل.بولاهيلااوغتباووكلاسع أ نم حلا صلاب كيبنووكب روكشي دستو تاع اوقتسر لا
 هسبلاث ب م ولاوهيضرت انعلمعلاب هيلاةبرقلا

 ىضختو لوك كلوذخأب نا . ةليسوكيلا مهللاجرلانا ا |وكهنمو
 رخآالا وق هنموتد رعلا ه.سولاب ىيعب

 لئاسولاو انني ىفاصتلاداعو د انلصولاثدعنوئاولا لغغاذا

 ىرهزلادجأوبأ انت لاهراشب نا انئدص كلذلاف نمرك ذ لد , وألا لهأ لاق كلذ ىفانلتىذلاوحنب و

 لئاوف أن عر وصنمنعن ايفسنعبابحلان يدب ز انث لاق عسيكونب انيثطو ح نامغس انث لاق
 لاق تايقسس اني ضو 6 حبكو ان لاقدازه ًييكرص لاعالا ىف هب رقلالاقةليسولاهملا اوغداو

 هيو

 وهو هئاندورو لسق

 هن روك اضي قدصملا لمغالا

 5 هيلع

 ىرللاحلتلا ليصاقت و

 لو لوالا ىدولاو

 تاوبنلاودموتلاك تانايدلا
 قاثلا ىدهلاو داعملاو

 ءىع؟ةراشدلا ىلع هلاسوشا
 نإل مس وهيلع هللا ىلصدمح

 سانلا ءادتهاسس كلذ

 ل.الالاةّشاو هتوبنلا
 حعاصتلاو ظعاوملا ىلع

 صحو رهاط رحاوزلاو
 مهمل ال نيقتلاب 0 ١

 ارق نم وكلذن وعشتدملا

 رابخا|ماف مز اب مصل 5
 تقولا كلذ مهل لقا
 ليمالا همك اعلام

 هنفاعا اومكعلمهلان اقىأ

 ىراصنلل ف نأ: مر اانأذ

 نممهباتك ىفاع محلا
 دج ةوبن ىلع هلادلا لئالدلا
 ملاعوأ موديل ءهثلا ىلص

 نمونارقلاباخو سنمرصا
 لعف هلع هنالف تهالابأ رد

 همدعت ام<لع لدي فود

 هنفاع ,همكح ل >الوىأ

 الو عوباتت مهنا
 ىده نوك نازو<

 ار عاسل] بط عوتو
 ءهليا دمع نيف وطعم

 نوملاظلانو ,رخاك_لا هل ودامأ

 ن رسغملاذن 0

 وهلاغقلا لاق فالحنم
 تي ري ل حا
 لافو راغكلاىفتل زاهد سينتج هوصوأ هل هاحةغلت 2 فاصوأ كلذ لكن القتملاو يفدتلا عاطأ !نمنهؤملاو هذ هللا عاط أ ن م كلوةك

 تايذكلن وعام“ لب و ًادلاوبى :راصول ا|ىثلائلاود وهم !ىفىاثل اولوالامصالا لاف و ل ارامل ارقملاف ثلاثا اويناثل اودحاخلا فلوالا نورخ -ح 1



 ةغبرم ثلا نينا وو ثوريغب ن وذ ةردكع مدرب ييفلذثيسلا اةنسلان اوسا ني 7 ا م وعل روعأ_ ماه سدحاو هى 5 سةنلاو هس واس وفناط.ثلا

 ا ًابنكلا نوعابم «مهئاوهأيذوىلع (1١م)  ثيداسالاون "ارغلا كوؤملاسهذهوةعبساعلا
 ىالحخالاف ةيثدلا لامالا

 اتت لامعالاولامعالاجئانت :

 محاتن نماهلكو قال الا
 ناقىرطفلا دادعتسالا

 ايوادم مهدي مكحاو كلوا
 ىوادتلا تيأرذامجئادا

 ضر ءآوأ مماغشل ام أملس

 زاوسعاتنقيتناوسبنع

 تاوممئاهشل ءاهشلا

 طسقلاب م ندب كحاف تح

 نم نومه -:ام ىلع مهواد

 ينيب قرسفلا هناباتك
 ةمالا هذهنيبو ليئارسا

 ةاروثلا اولا وسهملا
 فلافواهوذرحواهوعضذ

 رك ذلا انلؤن نحنانا انقح

 مولعانتكون روظذاحل هلاثاو

 سفغنلا لالها ىفنا اك
 ىف كالهملا سفن لاله

 اطل نيع هال
 قواه. محم سفن امدح نمدالا
 هبلق فن وهبلق نيعةلاعم

 ةجلاعمهبات نسومبلت نذأو
 , كاردالادب زعءاضعالاهذه

 مسهئاد

 ءامحالا اذ مىدصت' ند

 ند :رم ط رفاعف هلةراغكوهف

 هيلقةلاعمو هسعن ءاحا

 ىلع م</نمونيعةفرط
 و[| 0.52 فيتالزتاهمسغن
 اوك يذلا كيئاواقاهتيلختو

 ايوان عشوب ع 5

 باكلا كسلا 3 ارنأو)

 هيدي نيدامل 0 قحلاب
 هلع انههموناككلا نم

 اعلمتاءاش لراس مروع رمش دما عج لك -!ق ملا نمل ءاحا و هع اوهأ عسولل 0 رن :أاع + مهد د ا

 .٠ رص ةيرقلا لاق و سولاهملااو غتر اوءاط عن عةحلط نعىبأ 1

 انث  لاقدجا انت لاهور يني د#
 رشب اًنثمص ةبرتلاوةلأسملا ىهف دل. بولا<.لااوغتباوهتلااوةثااونمآ نيذلااهيأ اب ىدسلا نع طابسا
 0 عاطبم لاا رع هزيل .ىولاهلااوغتباو هلوقةداثك نعد عبس انت لاهدي رب مث لاق

 ةإابسولاهءلااوغتباو رها# نع . مع أ نبان عليش انث ٍلاقةفيذوبأ انث لق بلا" هرج
 ىنسملان ع ءروجمانربخأ لاق قفازرلادع ادت لاه قا انت لاق ى 011 . ٠ رت 5 دد رغلا

 ميز نبا نع يا ىتث لانيسملا 1 لاق مسالا ايص 1 داو هلوق
 نبالاقلات بهونناانربخأ لاق سنون مدح :'رقلالاقدل ولا لاا وغتاو هلوقريثك م هللادمعّنع
 هلي ولاء هم رلا نوغتسست ردوا او ةملالاوةإ.سولاهملااوغّساو هلوقىف دب ْز
 هلوسرب وهن نمؤملهوانث لج لوغي (نودخت ملل هل سفاودهاسو) هلوةلب وان ىف لوقلا هو
 مالسالا ىهومهدامعلاهعرش ىلا هّمعب رشوهنب ديف ىنعت ليبس فك ءادعأو نادعأ نونمؤاااهيأ اودهاجو

 اوعبتاهك لوقب نوت المسماة ىششحلا ىف لودخدلا ىلع مهلجومهلاتق فك سفن اوم .عنالوعب
 ىف هيداعا نءىعأ اعهدهاوش ىضماعف نالغلا ىنعم ىلعاذلا دب ةو هنانح ىفدول او تالا ءاعبلا اوكودتف

 هباودتغيل هعمولثمواعمج ضرالا فاممهل نأولاورغكن يذلا نا) هلق لب وان فلولا هه عضوملا اذه
 اوددعو مم ردس وب راودنيذلاناد هرك ذر ذرءلوق وعد ( مب اذعمهلو مهم لبقتامةمايقلام ون بادع نم

 ليقف كلذ ىلءاو لهو مانصالاونان والااوديعزيدلا مهريغنمو للا اودبعز.ذأاليثا ارساى ب نم ه ريغ

 محدابعو هس مهكر ىلعوهايإ هلا باقعنم هياودتغيل هعمغعضوا هلك ص رالاىفام امثال ممول نا اول ََ ودل ١

 فم مدعموهلب مهماقعو مهماذع نماضوعو ءادقلا 3من ميشا لقتابيلك كلذ اودّتفاف ةمايقلا مول هريغ

 رحاهم ىارهط نيداوناك نذلادووملل هؤانث لح هللا ع يمماعاادماعاوولاعج وماباذعتمايقلا مول مج

 باقعلاو ملال ب ازعلا نمو هلا عفو دن عءاوس هينيكرشملارئاس نم مهريغو مهنا مسوميلعّلاىلص نبا لوسر

 ىكاعت مهيذكسف هيلعاس نكت وهاب ارارتغاةدودعماماد ًاالارانلا اس نل نولوةب اوناك ممناكلذو مظعلا

 نآولاورغك نيذلانا هلوسرب وهبر ٍةكلا ع. ومهل لات مهغمبط مسحواهدعب ىلاب ودهن د "الاودا مم هركذ

 نانودبرب , مل آب اذعمول و مهمل يق: امةمايقلا موب با دع ن مهناو د: ةغمل عم هإ ةمواعمج ص رالاىفام مهل

 لوم5 ىف رفك !الهبأ اوعمطتالفيئانت لج مول كوق وعن معمباذع مولوان مني>راةع مهامورانلا نماو-ر خب
 ىذااكرغك ىلع متممت 1نااهومكاوخددعب ىد_دعمك-ئاب 1لئاسوب راغلا نم كحو رخفالووكنمةيردغلا
 مهاموراذلا نماو> 55 رن ]نود 2( هلوذ لد وانى لوقلا ُُه احوصفتد وت هلال اوب ون نك-اوهيلءمتنأ

 نيذلاءالؤهدب رب راثلا نماوجزخ نأ نودي ري هل وهب هوانث لسد ىيعد (مبةمبادع مسهلو ا نمنيجراخع

 مهللوقب مقمباذعوهل واهتم نيد راك مهامواهل اوئددعي راذلانماوح .رينأ ةمايقلا مون ممر اورغك

 ! رعاشلالاهاك ادبأ ل قتنيإلو منعلوزب الثبات متادبإذع

 اوم كايعاداب اَذِع د يجيجتلا وب ناف

 داو نيىبحي انث لاق دمج نبا نكد ِكلذلاتنمرك ذ ليوأتلا لهأ لاق كلذ فانلت ىذلاوخ

 رئاصبلا يعاب سايعنءاللاق ىر زالا نبع فاننا ةمركعنعىوخلادب رب نع دقاونب نيسحلا انث ل
 كح سابعنب !لاقفاهنمني-راذع مهاموزعو لجهتلالاقدةررانلا نمنوجرخاموق نا وعزت باقلا ىبعأ
 اهعيءازحام مهيدي اوعطقاوةةراسلاو فراسلاو) هلو لب 56 قلوقلا ُُق راكم هذ هاه فام" اركا

 سانلا اهيا وعطقاتةأ صاوأ ل >رنمقرس نموهؤاذث لحلوةد (مكحزب زعهتلاوهللانمالاكت امسك
 2 9 َ راسلا عدو .>-وناكل عاب ةقراسوى [ مس كلذيدب ١ 4 ني.نعمريسغا + الةةراسلاو ى 2 ! كالدلوهدب

 مالكا

 هبال رب :اعمضب مكحانأ | وب نوغل عمف منك اميهكينرفاعج يد صلبا ىلا تاريدنااو ةينسافك اناا 31 وابل ن كيلو ةدحاوكمأ



ٍْ 
 ا

١ 

 ن..اريثكن اوم هب ونذ ضعبد م ميصن نأ هادي رب اغا ما_عاقاوإوت ناف لبلاد 'ل زن ام ضعب نع ونت. نأ مهرذساو مهءاوهأ عسبنت الو

 ىراصنلاودوهلا اوذِذنتإلاونمآنيذلا ((مم) اهبأاب نونو موةلاكحمتانمنسجأ ن مونوغبب ةيلهاجلا عكف آنوتساغل سانلا

 نا انثدع تامراسلاونوةراسلاو كلذأ رغب ناك هنا دوعسم هللا دس ءنع ىو ردتوبصنلا مالكسلا

 هناديع ةءارةفلاقاعر ولاقانتءارقىفلاق مدار اررانعدوعنعنورهئد زب انث لاق عسم .كتحصو

 نعتوءن ان ءةسلعنا ام لاق عسي .كو نبا 00 اه ماع ااوعاةاف تاقراس !او نوةراسااو

 ةحووانعم نم انلةامت كك ىلءل اد كلذفواماعااو ءامذاق تاو راسااونوةراسلاو اذ ءا رثف مهارب ربا

 اوعطقاقهر 5ك دىلاع: لاق وتعصو ىجا !لاعلل تةصرام ىلءامهلعشب 3 0 ةراساأوى دراساان ا وهف ّ عذرل ا

 طابسا انت لاقل _ضغمئمدجأ انث لاق نب سلا نبي #© ب دج جى ولاامييدبيملاوام ماا

 ديعتءأر 5قلاق صاع نع رباج ن عنا. فس نع بأ انث لاف عبكو نا اني دع ىنلاامهيدبأ | اوعطد اق

 ف راس كل ذب ىعوهسضعب لاعذداهانعىذلاو راسا ىف اوةلتحا ماه ماع أ اوءطئاوتق راسلاو ف 7 اسلاوهنيا

 مهلوةلاوححاوهلوقبلاقن هوس أن بثآلامم ممتني دملا لهأ نمةءاسج لوق كلذو ادعاصف مهارد ثا

 عبر قراسء الذ ئيءل:نورخآ لاقو مهاردتث الث <: هت نم ىف عطق ٍلسو هبل هللا ىلصفللا لوسرناب كلذ

 تلافاملا هةيسسن ع: نعئىذلا ريخناب كلذمهاو علا اوه -او هلوةب لاف نمو از والا كلذ لاف نمو <: م”و راند

 هرمسع فر اسكلذب نعل تور 7 لاقو ادءاصفرانب دعب ريف عاطقلا ل سو هيلع ليا ىلس مهنا لوسرلاف

 تءاور عنب هللا دبع عىو رىذلاريخلا, كلذ اوم او هباحض وة نجوتأ ِكاذلاق ن *وادعاصفم_هارد

 ليلقلا راسك لذي ىنءلب نوربخ ا لع 0 ب5 نحيف عطق ل سوهملع هنلاىلص ىلا نا سامع

 اهلماستلا بحب ةعنعالا اي شاهنمصخ نأ دحال سل ناو رهاظلاا ىلع هب الاناب تادف اواو ريثك لاو

 ا يف عطقامف رايح الاواولاه فارممبلا ع نمصا يف كلذنأد ريح سو هلع هلا ىلصوتلا ل اور نعم“ اولاقو

 هنعاوو راغاو هنعىلذ'م هردقراس يأ هنا د- ا هنعو رب وعام هب راططمهنع و*يلعديلا ىلصهللالوسر

 نا ا عطقلا واولاك عا طقد : ناقنادهتوقامى راس 1 ولن روك نأ نكف وا اولاق مها وددت الث هتهق نيف عطب هنأ

 لاق عضاونب يعيننا عمكذترأن م مومعلاىل عدن . الالاق هنا سابعنب!نعيورومهرديف ريب زلا

 لاّعف ماعمأ صاخأ ةةراسلاو فراسلاو هلوةنعسايعنب !تلاسلاف ىاطلاةدحت نعن هوملاراسع ند

 راد عسب رودارس مهو ف رامسلا نم صاخا هم ىنعمت. "الالات نمل |وكأت دنع لذى ل وعلا نمبأ وصلا اد# ماع

 تيصقتسإد قود عاصفرانب د عرف عطقلا لاق هنا لسو «.لعوللا ص هّنلالوسر نع .ريجلاا :ريصل ييقو اا رعاصق
 ىقهدهاوشبنا اودلاباهالوأ نع جحاتلاو مهلا اوقالامماوأست عا تلا مها عمشلذ فنيغلتخلا لاوق ًاركذ

 هللا نمالاك ايسكا_عءازح هلوقو عضوملااذ هيف كلذ داعاب ناكل ةلاط اانهر كف ةقرمسلا باه اننا

 ىل_ءهللا نمد: ودءلوق وعن هللا ٠ نمالاك هللا ةبصع؟ ص خاتلا ىفامهاعواجبتق ريما لوشن

 ديعس انث لاق عي رزتبديزب انث لاقذاعمز رشي [نيشصام كلذفلوقي ةداتق كتب ةيموبا
 مهلاووأتال مكحزي زعهللاوهثلان مالاكن امك اعءازحا مهيدي اوعطقافةقراسلاو را سلاو هلوق ةداَمَق نع

 _أ|| رعناكوداسفوهوالا طقرحأ نع ىحممال و حالصوهوالا طق سحاد هليا مح امموللا وهناقدورلا مهمذ ١ ووقت نأ

 ءؤانث لحلوقي مكحزب زعهتباو هلوقرال>رالدر دايس حرمات ملا ىلعاودتشال وقد ناطجتانءا
 لوق. مهلعمثاضق 0مل -ق م ماعم نمامهريغوةقرابسلاو فراسلا ااه نمهماعتن اى زب رعدتلاو
 ادودح مجملعت بجو نيذلا مئارملا لهأن ممهريغو قاربملا يل ىبمكحةماقايف نون مؤملااهيأ اوطرغتالف
 ليوان ىفلوقلا ُِق 3 اومهل كلذ الصب ىلعو مها كلذ تيضق ىح مكب ىناق مسهلةب وقعابندلاف
 نم بأن ع نفهؤانث لحلوعب (م-ًلؤو هللا نا. !عبوتي هللا تاق ملصأو يل ب نو نذ) هلوق

 دعب نمه:ءاط ن جاهم اميل دأب اصعب نعم ا هبنغي كا ءامعم#ممعجرنملوةب دارمسل اءالؤه

 ىلعاوامح هسسفت لصأ او 2 سامااىلا اومأةقرعس ن مهنعدللا ها مخأم هإعو هواب_ةءاوههلطو هبلملط
 رد للا اشم ياا 911171 ةطو جتا دوج دكر ناد سسك دوك. ؟... ...٠٠ < هيسفسالا ل107 رولا حا نس, 1 ند ل ددعا

 ضع ءامل وأ مهطعنءابل وأ

 مهنمهناف كتم مهلوشي نمو

 موسقلا يدس بال هللانا
 ىف نذلا ىرتسف نيملاظاا

 نوعراس ضرم مهمولق |||
 نأ ىددغ نولوقب مهف

 نأ هلل ى سعف 3 رئادانبيصت
 هدنعع نمومأو أ خم غلاب كأن

 ىاورمسأام ىب_ءاوضصيق
 لوقب ونيمدان مهسسفنأ
 نذلا ءالؤهأ او اوذما نيذلا

 مهناعأ ادهد هللابا اوهسقأ

 مولامم ةتطبح مسعم مهنا

 اهيأاب نب 2 رسءاخ او ١ م بصأو

 مسنمدتو ر نم 0 نا لا

 هللاكأب : قوسكه سد دنع

 ةلذأ هنوبحو مهح موقب
 ىل_ءةزعأ نيتنمؤملا ىلع

 فن ود_هداع ْن ”رذاكسلا

 ةمول نوفاك الو هللا ليدس

 نمهتول هلبا لضذ كلذ لال

 اما لع ع ساو هللاو ٍءاشد

 نذلاو هلوسرو هللا
 ءالصلان ومعي نيدلااودمآ

 لا وه
 هلوبسرو هبا لوشن هو

 هلإاَب دو كافارتمايذلاو

 00 تا واوزه 1

 نسما اونوأ

 ا سس اوءاملو ًاراغكلاو

 او زهاهوذختا ةالصلاىلا

 مو5 مسا كالدانعا ّد

 2717 71552010 م م سل ب مم م مسموم رص م ص م وس مس ص ص مم مصمم مص يس وج يس يو مص وص بس مص سس وج جيا تو نا ارغلا(نولقعي ١
 تصنلاب بوععتي ولوسوور ولأ أر ترفلو ىلعوةررجو مصاع عفرلاب وواولا,لوة- وءاملاب نودابلأ ةريمش ع نءعزار1 اوم اعنبا ب يناطخلاءان

 لهبسوورعوب أرحل راغكسلاو مادالإ نوقابلا ماع نياو زاد رشمجربأ ارا مطالاي ديرب نمبطعلاو او نودي لوقت, نوفايلاربخم سابع



 فقو نو هل.قام ىلع ح١ نأو فامعلال ٠ نوفلتخ ط تاريدلا ط اماهنمو ط (|م) قلاب فوتولا#ةلامالابارومئبا قب رط رص نعوبطلا سر ثباو هيد دجو نودج أو ثيلربخ ىلع دور ولأ ًارتواوذخح |نيذلا لعتىلع |ةطعبصالاب نوذابا ا ىلعوبوةعو
 هلبالْزن اة دآسأر هنالف
 ط مم. ونذ ط كلا
 ط ن روعس ه نوةساعلا

 مزال .ه ءاملوأ ه نونك و

 ءانلوالا ذاك نع ىسبتلا
 مهنم ط ضع ءالوأ لطم

 ط ةرئاد ه نيملاظلا ط

 ٠ نيمدان لوقملا مامتل

 بضنلاب لوقي وأرق ناال
 لود قب نا ىلءاغطع

 مسجلا هل |ودنالال ممماعا

 ط معمل مسقلا باوسج
 هنوسبحي و ه نب رساخ
 موقةقص هدعبام نالال

 هي الاهبشل ز نيرفاكلا
 ملع ط هاشد نمط محال
 نوبلاغلا ٠ ن روعك ار ه

 لوطاوفطعلل ب ءاملوأ ه

 ابعلو ٠ نينمؤممالكتلا
 ريسغتلاعو نولقعنال ُط

 لصانيبت ىلع ىلا عت هبا نم
 نارغلالاز.نأب مس وييلعوللا

 نم هيد يابلاش
 لكوهوهسنجى أ باّجلا
 لزان نارقلا ىوس باتك

 نممهملا قو ءامسلا نم

 ةديبعوبأو ليلخلالاهنالوق

 اذا نكهب ىثلاىلع نيه

 ادهاشوئشلا ىلءابسقرناك
 ىره هول الافوافقدصمو

 تبلقنيتزممينمأ أ هلصأ
 عامجاةهاركلءاب ةيناثلا

 قام اهىلوالا منيتزمهلا

 هنأ ىنعملاو لاهو تفره

 هلبق ىتلابتكلا ىلعنيمأ
 فرح الوةتبلا شيال هنال

 ىذألاو ليدبتلاو ريبغتلا نم ظفوح نار هيلع نموه ىأ مما فب هل عانمهمو ٌىرقاذه نمو نوظفاحلا هلاثاو هلوقل

 اذهىفهتوت لوب انلرك ذا دهان اكو هتيصعم نمعياعت أك امهبلاةب وتلاوهللاةعاط ىف اههوركم

 همدان عملأ ىن؟ لاقىبع ىتث لاقىلأ ىث لاقدعسزند# ةمدص هيلعماقبىذلادلا عضوملا
 نب ىوم انث لاق بي ركوبأ نط دخلا لوقي هيلعراتف طصاوهلط دعب نمر نف سابعئب نع
 ةأسماتقرس لاقو رعن هللا دمع ن عىل. انجرلا دبع ىنأ نعد ادمع نب ىد نعةءمهلولأ 0 لاقدواد

 اهدياوعطقا )سو ءهيلعهّنناىلههنلالو -رلا ع فةأرملاهذهانتةرسهللالوسراباولاقف مهتةرس نيذلاءاف املح

 كنتدلو مويك كتئءطخ نم مولات نأ لسو هيلعهللا ىلصهّنلالوسرلاقفةب وت نمل _هةأرملاتلاقف ىلا

 ل اوةيهماعب روت هللا ناؤ هل وو وهيلعب ودب هللا نق ملص وهلط سعب نمباب نؤزعو ل_>هلبالزناف لاق كما

 مدر روعغ هتيانأ هلوقوهتمصعم نم طغس وههركمأاس مى ذر وب امىلاه« عج رب ٌرزعو لسح هتياناف

 موناهماع هد ودع نعوهعل أب هن ون ذهتعاط ىلا ءمصاغم نعبان ا وبأن نم ىلع هرب[ سو ذرعهتنانا لو

 هلوقلب وانى لوقلا# مهونذنمميلانيبئاتلاهدابغب و هبمحرداوشالا سر ىلعاهم هتصضفهكر ثوتمابقلا
 لوةب (ردق ئثلك ىلعهتلاوءاشد نارغغب وءاش نميذ عب ضرالاوتاومسلا كلم هلهتناثالعت آ)
 م-مأ نوازل دودعماماد الار انلاانسك نل نولئاقلا ءالؤه لعب ملأ مسوءيلعهللا صدمت هرينل هوانث لح

 اهسمموددا وفامئش عنتعالمقلاخ 3 هذ مهم و ض رالافام ونا وول اقام ربدممتنا نا هؤابحأو هلياءانأ

 هناكق امهتمةدحاوىفاسءالو امها ئشنيد و هديب ب سنالو: ص أهسلاوهكلمكلذ لك نال هداراأغ

 هتبارق دعبل عيطم هلوهوراثلا هلدخدب وأ فلا هم هنود سصالور فاك هب وهو هباذع نم هم قءزمهتنارك تبدسل

 فوئنص نم كلذ ريغو خسملاو ف سحلا او لتقلار هّتمصعم ىلع اين دلا ىفهقلحت نمعاشن نميدعت هك اوهنم

 نك هيا 'وةكءاهلا نم هدقتمف هتيصعمود رك نمهس.اعب وتلايايندلا فم_ممءاشد نأ رعت 6 هباذسع

 دارا امن ارغغو هثيصعم ىبعهقا نمهبب ذعئدارأنمبرذعت ىلغهللاو لوةي رب دق ئ شلك ىلعهنلاو ةب وّةعلا

 هكللمكلملاو هقلخ قالا نالردافاهلكر ومالا نمل ذريغوهملعةد وتل اي ةكساولا نمهذاقندساب مهنم هنارغغ
 نم هيىبعملاو مل_سوهيلعهللا ىلص هلاباطخ ضرالاوتاووسلا كلم هلهتلا تاملعت لأ هلوق حرتخو هدامع دابعلاو

 لامعتساانيبدقواهملاىوحامو مسوميلعهنلاىلصهنتالوسرتنيدعاوناك نيذلال.ئارسا ىنب قرف نم تركذ

 (مسمواةنمؤن لو مسهها اوذابانمآاولاقنيذلا نمرفكسلا فنوعراس نيذلا كنزحال لوسرلااهيااب) هلوق
 ا رق ىبل لوب رذنملا دبعز,ةبايل أى تلرث ,يضعي لاقفة: الاهذس م ىنعن وفلل وآتلا لها فلتخا
 *ميدص كلذلاقنمرك ذ دعس كح ىلءاولزنتالف يذااوهاف ا لسوءهيلعهنلا ىلصىنلا مهرصاس نيح
 رغكلا ىف نوعراس ندا |كنزحالكدسلان ع طابسا. انث لاقل ضغمنيدجأ انث لاق نيسحلا نيدمت

 نملح رف تلزنلب نو رخ ؟لافو يذلا هنا موملاراشاف لزتتامىلعو الا امراص+لا مونة ظب رقونب هسا

 كلذلاق نم رك ذهلتق ليتق ىفهمكح نعلسو هيلعدتلا ىلصدنلا ل وسر ل سا نيم سا !نمالسح و 1 د دوهملا

 لاق ”رتكلا فن وع .راسد نيذلا كنز الرماعن عاب روح رنع همهم نب لش انك لام عيكوتب ١ نْثرص

 هنلا ىلصا دمت ىل اول سنيمل لا نم متاغلل-لاملالاةفهسنب دله نم لح رهلتةدوهملا نم لح رناك

 نوع نور انث لام ىنثملا يح هنان ل لتقلاب اثيصاناك تاوءنلا انوصةخ اد دلاب ثعب ناق مسوءبلع

 د_عبدنراهنأ كلذواب و وصب هنلادبعف تازثلب نورخخ ؟لاقوهوحن صاع نعاي ركز نعم.شه انريخأ لاق
 ىنث لاق ضمانا نعريكت نع سنو انث القبي ركويأودانه انشدح كلذلاقنم ركذ همال_ا

 دوهراب-أ نا مدح ةرب رهايأناببسملا نب دعس نع ثدحي نبض نمالج ر تعمسلاف ىرهزلا
 اوعمججا

 !ءافرعخم مهءاوه أ عستالو نآرقلاب دوهيلا نيب هنيب محا ةداجالاب مهل دوهبثملاءارقلاودلب لك ىف طافحلاوأ نلقاك جوزي ءءلع ني



 هلغغب الن كلو هر ودسةمكلذ ناباوجلاو ىسهنلا اذهزج لءادنالا ىلع ة يصغملازاوج الو لق نزحت العم عسبنتال نعضوأ قمنا نم لءا
 مو هيلع هللا ىلصدحت ةماوئسعةمأو )١0( ىس .ومتمأ مالاوأ سانلا هيأ مسنمانلعج لك-اهريغدارااو 4باطخاوأ ىسهنلا ناكل

 هناصح ادعت مملح رردةو5تردملا لسوهيلعدللا ىلصهللال وسر مدق ني- ساردملات د, ىف اوغيحا

 فيكمولاسأف لو هيلع ىلص دم ىل'ةأرملاهذهم ولجرلا اذ مباوةلطنااولاقف تند> ًادقدو مينمة أ ماب
 محراَعب ىلطم فدل نم لبعد لج اوهوممخلا نم كلمعب امهف ل ع نافام لع ك1 اهولوفامس مف وكسحلا
 0 .رهاعافهوعبتافراجلاردلبقنمامههو- ولو< ون راج ىلعن المح مئام_عهودو دوس

 دعب ىنردق ل>رلا اذ هد اياولاّمذهوناف هوما اسر نا سدي دب امىلءهو رذ>افمجرلابامسهف محوه
 ىدح مس و هيلع ا ىلصهنبال وس رو مولا لادمل ءاودقفامهيف كلف تنصح أدق ةأرسأي هناصدا

 ابر وص هللاديعتيلااوح رخاف ملأ ىلااو -رخادوهملا
 نب بهو وبطح أ نب رسسانأب اير وصنب !عمد تمون هيلا او-رخأ ه_منأةظررف ىبنضء»ىو رددو روعالا

 اءروصئالاولاةنأ للا مم 1لصحنا ع بح لمسه .اعهتلا ىلصدتلالوسروهل لاقفانؤاساءءالؤ هاولاعذ ادوجب

 هيطلافانس م ءاعدتلا ىلصهنن الوسر هال ةاروتلاب قبنملعأ اذه

 ارشعما.ل اعف ساردملا تس ىلا مق :رامحأ |

 لهليثا أرمس اىنيدنع هيدانأ ارك ذأوهلا كدشنا اير وصثء الوب ةلاسملا ل سوميلعهلا ىلص هللالوسر /

 كن انوملعبل مم امساقلا أ . اي هتلاوام أ معن مهل لاقف ةارو لا فمجرلاب هناصحادعب نر نيف كح هنلانا مع

 ئبىق هدوم ب بايدتعاج دان هب ناو ميسو هلا هلا لصدلا لون رق الود ماكو لس مح“ ىن

 ىفنوعراسي نذل كنز 0 وس ا :اقان ر 0 0

 ا عل سبع نا 0 1 لامدازه غن داحو 2 ا عدي ,واعمولأ ا لاق دانه

 ىلص ى )ااعدذ دوا مت ىدوهس سو هي هيلعدلبا ىلدىننلا ص لاق بزاع نئءارملا ن عة صن هّنلادع

 لزن أ ىذلاب ءكلدثناتلاف :لاه ؟يف ىازلا د نودحت اذكهلاقف مهئاطعن مالح رو توديلع هنيا

 نكلو مد ىبلأ ع نكسلوك ثدحأم اذهم ىنت دشنالواوال لاق كبف ىازلادح نودسجت ذك ىو ىلع ةاروتلا

 ع اولاعئانلة فدا «+سلعانتأ فم ءضا !انذحت اذاو هارب ف فد : رشلا نزح اذا انكفانفارشأ ىف انزلارتك

 هملع هللا ىبصىنلا لاقف مج رلاناكمداملا ووممتتلا عد -.ضولاو فد رششللا ىلع نوكمف م> رلاناكمأ ث عضنف
 3 ا علل قو طرا تذاكر الشال ران ذ هبرمأق هوناماذا كلما نملوأانأ 1

 دئعاسلاح ت 1 لاوىرهْزلا نع :رهعم نع كرامملا ع نباانريحخأ لاقرمصت ندب وس ا دلل ظ

 نادك ١ أ نمناكوت ودملن نطادهشم دو 0ك هل د ص نر ىلدح و وه اذاقو ردول ل ردعس ادع 85 2س

 م لاق ى هلا و 6 سوم ءاع ها لا رباب تنك ةربرهولأ لاق لاقدر رهئأ

 لم لل فس لان اود ع لاقث- الا ١) ىق لاك ثيللا تاك حلاصوبأ

 هءاجذا لو هيلعهنلاىلصعنلا لوسر عم نناني لاق ةرب رهاب نا بيلا يدب عدس نرخ لد هع وملعلاع تشد

 ثعبدو ىنلا اذهناضعبل مهضعبل اف نص>ًاامدعب نز مها ب>اص ىفاورا ساد قاوناكو دوه نملل>ر

 اذهلأ [سنفاوعلطن او هبودتد وةعونيب 0 ذوأ روتلا فوج رلاوكلعض رذدقنا مللع دقو

 تاقحأ ىدهفذا و وتلا ف كلذانك َر ”دةنكل ذاكر َر م> رلانمةأ و وهلا ىفانملعض رفاسعاناتفأ ناف ىنلا

 هملعىزت ”اف نص اد ةاذل بحاص ىف رهنا م«اقلاابأ 15 .اولاغف سو هنلعدتبا لصدتلالوس راوثأ افىددضصتو عاطت

 مولا ؛ قاطن اهمعما :ةوماقئ تح لسوهماعهللا ىل_صهننالوسروسولاعمجرب ملذارب رهو الاقثد 00

 دوومااريشعم | مسهللاةفسارداثيبفةاروتلا نوسراد ب د وذمهان أ دسح دوهملا س اردم

 اولاق نصحأ اددو فر نمىلعةب وفعلا مةاروتلا ف نودءءاذامىءوم ىلعةاروتلالزن 1ئذلا هلل مننا

 1 طل ًامتود لسوهياعهللا ىلصهللال وس رك ١ رالف تيبلا بناح ىف مهريستكسو دلك د مدع هدحتانا

 ةءرش تالثلارك ذمدقتل
 تركساانبا لاق اجاهنمو
 تع 2 ردم ع رشلا

 هتلهوه:ةعاذاباهالا

 ىعورشلا نمهنا لبقو
 ةعرمشلاوهمف لوخ دل ئثلا

 ةلعفتمب ثلا فسمعت ئيهلل
 رومالا ىهو هلو عم ىىسعع

 لعزاعت هللامحوأ ىلا
 اهفاو ع مدع نانيفاكسملا

 3 اولا قبر زطلا جباهتملاو
 اسمن نع تانرامع اههو

 ربركتلاو نيذلاوه دحاو
 لاقي نا لمع ودك اال

 جاهنماو ةماعةعد رشثلا
 مدق أ ىلوالافةعب رمشلا مراكم
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 قب رطلاءادتبا دريلالاقو
 ريما باهنملاة قب رطلاو
 مكاعجل هللا ءاشواو
 ىلعةقفتمة عاج ةدحاو

 .ه 0

 هايس ه ١

 ةمأىوذوأ ةد>اوّدغد رش

 د>اونيد ىأةد>او
 ىلع ليلدهيقوهيق ف الخال
 ىلاثعت هللاةششع لكدلانا
 ةئيشم ىلعهولج ةلزتعملاو

 ىأ عوامل نكسلو ءاحلالا
 نيغل اًهمنيةلتدم اعد

 ريستخلاه] ءاعم ماماعبل

 سدماوخذلاب تولمعت له

 دتاقعلال ن رونعد و ةيهلالا

 لمعلا ف نورصّةت مم 6

 لاقكلذاوهبشلا نوغشتو

 اوعراس تاريخا اوعيتساف

 اهويسعاوقباستواجلا
 وهامانههتارب اريخلاب ىعو

2 
 ءازملا نمه4-عمن اك دا يم ممم .ةاعيج ع صهّريا ىلا هل |وةب ف انئتسالا للع مث ف .اامتلاع نمققلاوتاداق:ءالانم قالا

 نأ هزار ٠ هىديملاو هنا سحاب قسما ةأزأ 2 ن نمنيسفا ادعم لصععأو ىلا لوس الا تادأر او سءقلاةيلماع ااا رلطبملاو هاو قلانبب لصاغلا



 . ىف قالب لوف لسعو؟لاعفالار ماسك لق هنالرخالا,ثاصوةد ردصملان أ نا ىلء كح نأ كبل انلز رن :ًاوىأ باتل ل فولت لاف محا

 _ميرحلاب صالاراركسو كح انأ لان اوىأفوذ<سالالعفوةرسغمنانوكتنا (1خ1) لم لوقأو معي نأد وقحلا, هائازنأ
 00 ا ا ب ااا ااا بوس 20 ديك ًاتالاما

 متصخخرتاملوأ ناك اذاخ لسوء لعهتاىلضهنلا لو وسر هلل اعف م>رلا مهلع د اناهانت دشن ذا مهألا م هريخلاقق || نإ هنلا هلكت امال 5

 هنود ماقفهجسر كلا كل ذداراف سائلا ٠ نءةرسأىف رخ 1لحر فز م هجرت مثلهم ءنم ا ىْزلاق هللا عأ هن 00 و 7

 لاّشف مجرلا اوكرو مج رلا نو دة نادي اوم ط او كلم بع نب |[الذ وحر ىدح هجرت الهنباو اولاَعفهموق

 قنوعراس نذلاكنزحاللورلاا هيأ ا كلذ هنلالزنان ةاروتلا فام ىضق أ لسو «يلعهننا ىصهننالوسر

 نمرك ذنوفانملا لذ. ىنعلنتورخ !لاقونو رفاكللا مهكئلواةهنالزنأاعمكع منموهوقىلارغكللا || هلوقف ريضفلا ةذسانةدحالا

 لوسرلا اهيا هلو3 ىف ريثكن هللا معن عمم رح نبأ نعجاح ىنثلاف نيس اانث لاه ماعلا( ص كلذلاق نءوضرعاوأ مهنبب حاف

 0 ا نزلا نوعا وقار أساارل نزلا نمر غكت حلا فر ال كْنْر 0 ا

 م-ههاوناب انم اداه ات نع ىأن ب نع ىشسدع ذك لاف مداعوبأ دك لاقو رعد 8 - رص

 معزو منان تاك لتقف

 هده نات الا شعب

 نم ةعاجنا قعامء نءا

 ديس نببعكم هنمدوبهعلا

 | ساعشوايروصت ملا دعو

 دوهيااوابححأ نم رشيق ا
 ىدنعكلذف لا اوقالا وأو ب دو ال نوءاماضد أ مهلاق نرخ ”!موةلنوعامع”نوةفانملا وعن لاق |

 نمؤت مو م-ههاوذابانمآ اولاق نيذلا نمرغك-لا ف نوعراسس نذل 1 رحال كلذ ىنعلاقب نا نا اودلاب

 و توك نأ ارتاح واب رودنباةد ' الاوذه ىف لد نم تاك توك تأ ارباج ونب ففانملانم موق ممولف ىلصد#ىااناوهذااولاو

 ءاربلاو» ر رهف نعلبقةداو لان مهانر ك ذامءالذفىور“؛ رئم تنث نا ًاريغامهريغن دوك نأ راح وتنام | نعهنتةناناعل مسوهيلع هللا

 حصا تاك كلذك كلذ ناك اذاو إسوهيلع هللا ىلص هللا لوسربا أ نم نياحر نعكلذنالرزاعزا دوران : اولاَعَف هوتاف ندد

 كننزحال لوسرلا امي اية الاد وأن تاك كلذ حداذاواد ر وصنب هللادبع هيوعلاقي تأ ف لولا ء دوسهلارايحأ أنا تفرع

 لوسرهني كنادجاب كدانقدطاولاقنىذلا نمىن4كنأ كب بي ذكتلاوكتوبت دوت ىف نوعراس نم ذلا كانعبتانا اناو مهقارشأو
 قدس انباهاو رىذلا: رهن ثيد_>ىف نأ كلذوانباتكف كتغصاندو ولان كلذانملعو ثوعبم | انوغلاح مودوبلاانعبتا
 ىنكنا نولعبل مهن ءامساةلاابأ أي هلئاوأمأ سو. اعنا ىلص هنا لوسرللاقان روص نانا ىرشزلا نع ةموص موق نيدؤانذنب نو

 3 روصن | نمناكريذا اذه ىلع اك كل ذفكنود_سع مهنكلو ّظ ف انل ىذعتفكيلاوهك احنو
 نمو م هناوان رود اريعد ىلعهعلطم سو <. ءاعهتلا لصد ه.ننلهتنالاقفهباقب كل ذا هدم نكي إو هد هنشب ْ كد نمو نحو مسجل

 اهيا لسوهياع هللاىبصد#هسسنلهؤاذث لج لوي ( كونآب نيرخ ؟موقا نوعا «بذكلل ن وا مس | كرت او سوم عقلا ىله هللا اوداه نيذلا نمو ) هلوقل يوان ف لوقلا 8 لسع لوسرهتكنابهبلق ةدصب لولوي بلقب || كوسركلذفاف كقدصنو
 تأ مهرذ_-او مهمقهللأ

 تودودعم مهو كعب دضت مهتنسلاب نو رهط نيذلا يشف اذملاءالوه نم ع رمست ن نمع رسن كنز ال لوسرلا

 ىلع بذذ هل لونتغي
 م[وعنب 00 بت ةلج هو كوني دوحلادو وهملاع رست الوب رغكلاىلا كسدكم

 مسهنأ هقدصب مهلع عمان امهم ناك :.نزحلا نم هلانب ام ىلع هللا زعمهربخ أو تكن درلا + لا ة#مذلا 3جبا 0

 3 <, 2 عبس | مال بذكر نق الع معا رتتصنلاوا را نرتتيتدلا معاطملاوةئددرلا لك اما ءارحلا لالعتسا لهآ || سن لا ىلا توم

 نوعا دمهلاقفةرح والا نتصانفاو صاف زخم لك هنا هلعأ مث م ه4 هراثك فد 5 وأ 1 0

 ىنازلا لهالنوعجس لونايم نرخ مودل نوعام.داجلاوميمحتلاةاروتلا فن _صحلا ىازلا كح نأ ْ ديول مهرابح أل وق مهعم- بذكسلا مهعمسو ب ذكسلا نوعمس م هلو دولا نم نيفانملاءالّؤه ئئعن ب فدك . : 77 1 1
 لوسراولأ اونوكم نذاانورخ الا موقعلا مهو لس سو هيلع لبا ىبصهننا لو رم لام اكتحالا اودارأن يذلا 5 7 " 0

 حجاح ٠ تى لاق نيسملا:ئلاق مساقلا نيم هصدهاجتلاقاك هوتي نا ىلءنيرصماوفاكو ل سوميلعهتلا سعت 0
 نوعامسلا ف لذ وأتلا له فت او ون ع نه عم وفن نيرخ مول نوعا «دهاب لاق جب رحنبا نع ُُ 00 1
 نو رخ اخ 00 لدقدوهي نب رخ اموقل نوعا من مه_ذتن لاقف نننخ 1موعل نوعاملا ب ,نكلت 006 00
 انت لاه ىيثملا . رص كلذلاق نمر وصد ةذيدلملادو يبل سوعياعهلاىتصهللالوسراونأب منذلا َن ممسو هن هن هلل ىلص
 | نمو هلوة ف رباح نعي عشلا نءذلا<تواب ركز 8 لاف تدم حنا نعربي زلا نب هنئادع 5 لاقق دس 1 ا

 10101010101111 1 1 1 1 ا ا ساس ةةاةاقا" يلا ناسا واطعطلا الا ىنوخ
 نذلا مهيصن اهلنا ديرب اغا لغات ك مكحول. : مناف ى أ لزنملا سلا ن ءاولوت تاق هر :انرذعأ نكرلاضي 1نيزئاجانو <, مولف

 مهري سمت موك الها ىف ةيفاكوفذلا ضع «مهحاراج تالف نرتذدلاضعب رك ذامار ههؤالداو مهلتفاهمدارأ مافن اصالا امامجرتذ نعم

١ 



 دال وةك )ٍ م0( اد> ملغ بنذلااذهناوةجاب ونذمهل نا هيفو هنن كح نع ىلودلا ب :ذضعبلايدا أ وأ

 00مل 000 ت11 كالا 11ش

 لعب نم موماكلان وفرك ا يس دلاجو لترا اموقل نوعا“ :بزكلل نوعاسم» اوداه نذل

 دوهلان ممود كل ذب ىتعاانو رخ 1 1لاقو هوزفتاذه مم وا كاتس : دملادوهمل ولو كدفدو ملاقءعضا اوم

 مم نوثءابلاوامفوكسملا نعلسو هيلعهلا ىلص هلا لوسر نول اس مهماوثعب تغب ىتلاةأرملا لهأ تاك
 كلذلافنمرك ذ مس ويلع الل لسفر راق ازاوكيمل ةرحاغلاةأرملا لهأ مهو نو رخك !الا مد

 اوداهنءذلا نمو هلوقىدسلان ع طايسا اند : لاق لضفمنبدجأ 1 لاق نيسان ب دمت

 :ىزاذا هلع هّللالزا لة ارس اىنناق نوذرع « لون 8 :م نرخ 1موقل ا د 0

 راما ماق هنوج رب ليش ارش ءاونب تعخجا طف وسهزا كسرت كا , مذ هوجرافدحأ

 اون ِّ ىحهوجر :الاولا ةذءامعضل !تعوحاو هوجريلاوع م افءافعضلا« نمل >ر فرم هوعنذ فارسالاو

 محرلا ١ اوك ر تف هحطصخاف اولاعتفا:لعدتشا دو مالا اذه نا لبث ارم سا 0 مكيحاصت

 هب نود ةواطنو ههجو نو دوسنوهسنذىلاههحوو راع ىلع هنوأ مو هن وهمحوةدلج نيعبرأ هناكم اولع-و

 ل :دوملافا رمش ن مة صاتنزفةن دما مداؤو لسو هيلع هلا ىلص أ لا ثعب ىجح كإذ نولعش اوناكف

 ناةئءاناف هاسمق هءاالرتاموانرلان عموأ سلاف ل بوهيلع هنن ىلص ىما ىلا هيادتعأ ا|نمأ !ساناهونأ |ثععمف هممت

 هنلاىل متنا لوسراوأ اف هورذ. اف مج رلاب ؟سعأ ناو هوذف:د ادا اطع أ نافانعنصابانريخع وازعذقي نا

 نيرخ 1موغل نو ءاسم“ «نيذكلل نوعامماود آه نمد نموزءو ل حهنبالزئافم> ولا ل اعف هولا سف مو

 ىدنعكلذفلاو ةالاىلوأو مادلج هواعف. محلا | اوذرح نيد 2 اومدسعب نم ماكلا نوفر >2 لونأب و '

 كءاوأ نوك نأزو< دقو نيرخ 1موغل نوعا سلا ننكر نوع شل نال لا ناوصلاب

 تاك كلذ ىأ هناريغ مهريغن ماوناك توك نازوحو' كلدفدورينم ممهلعومجتملا وكنب دملادوبم نم 1

 اهنكح ناو همصكل ى مو مهمف تغب تنأك ىج ع ًاراا كح ىفهللا ىلع رذكلاا أوعم» دو جنم موق ةقص نموهف

 اهفلوشباماو «؟هواهامزدالا مك نءاسسو هك رلعهللا ىلصهننالوسر اولآسو دام او مملا ةاروتلاف

 هللا ىلص هن يي وهل ع هللا ىلصهنالوسراوتاين أل بق ةرحاغلا ةأرملا موش

 محرلا همكح نم نكي «مناى مهل هباوج نمن :رو كرام ةرحاغلاةأرملا لاو اعل مهل كلذ نع لسو هيلع

 0 اناك انلذ ىذلا وحن وهمكك وهناضرلاا اوك رثوهورذح م َّ رلادمكح نملك ناو فاكس هوو

 موةل ن وعام »بذكلان وعام“ هلوةىفدب زسالاقلاقسهونءاانريسخأ لاق سنوو "مدع لوب

 يذكللامهان اوي هون ان نيذلا نب وخ "الا مول كئلوال نوعام»ءالؤ هناك لهأ نم كونا |نيرخآ

 هعاض و مدعب نم «ماكلا نوف رح هلوقليوات فلوقلا و هباونمؤتالفةاروتلا ىف اذه شياو بذاك دمج
 نوءامسلا ءالك اوه فرح هر 6 دىلا-:لوق (اورذ>افهونؤت مبا دودادو مليت وأنا نولوش

 هللا كحرييغت كلذ مهغي 00 لادوهملا نمدعب كوابل ومنمنيرجخ ؟موقل نوعاسمسلا بذكلال
 ىلاعت لاف ميهكلاوداللاىلا م-رلابةانزلا ن منين لاو تانصلاىفةاروتلاىف هلزثأىذلا هر 55 فاعت

 نسواكلاي رحت نعريذار 0 :5 ا ماكل كح ىنعملاودوهمل ءالؤه ىتسعي ماكلا توفر< هركذ

 ءعضاوم كلذ هنيا ظطودعب نم ىعملاوهعضا أومدعت نم هل |وة كل ذكوهاذعا ني.عماسلاة فر ءل؟_طا ركع د

 0 نمآنمريلا نكس اوهرك ذىللاعتلاقاك كلذ عضو رك ذنمهعضاومرك ذن عريسا ىتكاف

 نع ماكل انوفردي هانعمتوكي نأ لة<هةورخ الا مويل اوهللاب نمآن مرب ربلان 0

 لغْشلا نم ىغارفدعب وعدي رب لغشلا نم غارف نعل منج لاق, اكنععضوم تعضودعب نوكبف هعضاوم
 نا ىذكللل نوعام“لانوغابلاءالؤهلوقياو رذحافهونؤت لن اوهوذفناذهمتبتوأ نا هلوقب ىئسعن و

 و ردح افهج رلانك انآ اوتالذب كتم مناوهنمهوايقافلوق اوعي هوذفئانيحاص ىف مممدقلاو هدلحلاب دسك تف

 سون انث لاق بي ركونأ اهي ص كلذلاقنءرك ذل وآتلا لهأ لاك كلذلب وان ىفانلق ىذلاوخت» وا

 3 تاس دعس يلا ل اا رع سلاف ىرهزلا ىتث لاق قح»انن انع ريك نءا

 |[ داع( نيا) -18.)

 « اهضرأ ملاذا ةنكمأ لازع
 سوغنلا ضعب طبتربوأ
 ايلج
 لاصق اعاو 00

 ماهجالا اذهباهنأش م
 ةريك اسغن لاق 0

 ىعم نريكحتللا ند
 نوةساغلاضنأ ةيسضعبلا
 نا هنفورةكلا فن ود رع
 000 اولا
 موقت ١ مار_بدك وم

 مف. لاقفممأرلار 0
 ربيع هون روعسا ةمأ هاجلا
 م وباع لهأ مناد ويملأ
 ةلملا كح نوبلط كلذ عمو
 ض**ىهىبلا ة:بلهاملا
 ىوهلا مي رصو لدهجلا
 ةطن رنا ل-:اةملاقو
 0 لطريضتلاو

 ل-هأ هنكست ناكاع
 نيب لْضامَتاا نم ةلهاجلا
 ىلصعتلال اوسرلاةذ ىلاةلا
 ءاوب ىلتعلا ملسو هب هيلعفللا
 راسطالاو ::لاقفءاو سىكأ

 تازئف كلذب ىضرتال نكت
 لك ىف ماعوه نسما نعو

 هللا مريسغ تبن نسم
 لحرلا نع سواط لو
 ىلعه دلو ضعب ىلسْطشي
 5هنالا هزسهال دف ضع

 نونذول موا لوقف ماللاو
 كإتمهىف ماللاك ناسدال
 ازهوراطإل اازهىأ
 نذلا مهمالمها ماهفتسالا
 ا هنأ كت وفرع

 هذمنرسحأأ الو كح هللأ نم
 ءاح ىفوعلاة ماع لاقان اب

 ١ اريضاس مهد دعاربثكد ةووبلا نمل او مدنا هيبال و رابلاقن تماصل نب هدامع



 ؟رئاالو رئاؤدلا فاغأ لحر نا ىفأث ب هئاددعلاث ةلوسروهللاىلاواودوملاةءالؤونم (|مم) هوسريلاوهّنناىلا ربا ىناومهفرصأ
 لاعفدو_ هل اةءالوورسم

 هيلغ هّنناىلص هتنالوسر
 تاخام بابحلاايأان سو
 ةدامعىلءدومم ةدالو نمدي

 هنود كلوهف تماصلانءا

 ىلاعت هّنبا لزتاف تابق دق لاق
 اوذختت الاونما نيذلااهيأاب
 ءاماوأ ىراصنلاو دوهنلا

 ةرماعم مسمنو رشاعت

 ىلا لاعم نيمؤملا

 ضعب ءالوأ مهضعب هلوقب

 موصل هل
 نمو هلوش كلذ رجأ

 نم مم هناقوكنم مهلود

 مهمكحهمكحو متل

 لب ر سامع ن' الاه كلذ و

 نم هس.فو مهلثمرفاك هنا

 هسقأم ديدشلاو ظلغتلا

 موعلا ىدسال هتنا نأ

 اوملط نذلا نيملاالا

 ةرغكللاةالاوع مهسسفنأ
 هعضومريغف ءالولااوعضوذ
 ىرعشالا ىموم فكأن ع

 باطخلان  رمعاتلقلاق

 لاعفا.نارصن انتاك ىلنا

 تذخماالأ هيا كلتا كلام

 ةبا الا هذه تع مام اغيمح

 هناك ىلو هايد هلّتلق

 هللا مهلذأذا مهزءاالوهنبا
 هللا مهدعب ًاذاوهندأالو

 هبالا ةرصبلاب ماوقال ثلق
 مالسلاو ىنارصنلات املاق

 اق تامد5 هنا به ىنعد

 دئنيحاعت اصتوكتتنك

 ىنيذلا ىرتف ن الأ هعذصاف

 نوؤغراس بأن ب هتنادبك

 ك0 سس
 اوثعب لاق لونان منيرخ موغل نوعا «بذكلل توعامم«اوداقت ني دل نمو اهرك ذةصقف مدح

 هعطاوم لعل ملكللا نوفر ل ةفهغس اوم نع ماكلا فد رق نم هي ونهو صانع مشو سغأو اوغلو

 ص لافقرع نب ريغ انئاص مخ رلاىأ او رذح اذ وتوت لتاومج خلل هوز _ةناذه متون ا تولوا:

 هوز ازهوكةفا اونا اذه تيتو ناهننال وذ فد #ه اكن نعيد نأ نبا نعىسع ان لاق متداعوبأ
 رددها نع ميد ىنأ نان عليش .انث لاقتغيذولأ انث لاقىنثملا سامع نيةفانملل هلوقت دوه
 ل ئندص نيقفانمال لون دو ميدو رذحاف ك-ةفاو متاود وزفن اهم _ةفاونا وزفن اذه مثيت وأنا
 هعسذط أ ومدعب نمماكللان اوذر< ىدسلا نع طانسا ان لاق لضفملا نم دوسأ 0 لاق ني سوللانب ١

 لاق ىبثملا ٠ يرو اورذ_>افهونؤ:مناوهودة ناره متيتوأ تانولوةب ادا واعف م>-رلا اوؤرح ني

 نوفرعح راحنع ىعشلاودلا<#وان ركز 1 لاه ةزيمع نبا نعريب ْرْلا ب هللادمع اك لاق قدا 3

 داحلا اذهرمتيتوأ ناةنبإ دملادوهمان واوةب لدفدوهيو وذفناذهمتيتوأ تآ نول وهب هعضاومدعب نم ملكلا

 سس هن واعم ّىش لاف حلاص نب هللادسبع ا لاق ئذملا . ا م-رلا او رذ اه هونؤت /ناوهوذخن

 تنزدوهلا مهاو رذحاف ونون /ناوهوزفناذه متدتوأ نا هلوق سا معن | نعةملط ىأ نب ىلع نع حلاص
 ىسعف د جن ىلا اوةلطن!اولاةفاهوج-رب نأ اوسغنف مح رلابانْلا ف ئار وتلاف كح دق هنلاتاكو هما مسمنم
 لوقتاف تنز انمذٌأ ص انا مالا ابأ اباولا ةف هونافاهوأ قاف ةصحرم دنع تناك ت افةصحخر دنع نوكي نأ

 نوعرفل [نمو اكن ىذلاب مها لاذ ىسو «ىلعتازن ىلا ةار وتلاب مكسلعاب ىنوتثا لاقف كلذفف كد نعام
 أنثمع مجرلا «_مكحاولاف ةاروتلا ىف هللا مكحام نوغربخأ الا نوعرفل ف :رغاور خلا قاذ ىذلاب و
 دعب نمماكسل| نوفر لون اد هلوق دامو نعديعسس ثا لافعب ررنديز اذث لاه ذاعم ني رش

 ةلظي رقى نم لءتقىفناك اذهناانلرك ذاو رذح افون: /ناوهوذفنانه منو نانولوة هعضاوم

 تناك فمها ءمهلضغلةب دلاممم :وطعت اعامهودمقب ظن رد ىد نم تاتقاذا اريسخنلات ناو ريختلاهتلثو

 هلئاىل هللا ىن مدقفاز زرعت مهسفنأ ف معاءمهلضفلد وءلابالا اوذ ر ملالبشف رضنلا نهتاتفاذأ ةظن رف

 لحروهل لاَعق لسوه.اعةنا ىلصهنلا لوسرلا كااذاو عفر تااوداراف اذه مهاءفةئمهىلعة ني دملا مل-سو هيلع

 ل-فنافذ اول يلع قدما مس وهءلعه للا بص ىلا هنوعقزت امىتمد.عليتقاذهعك.ايتقنا نيةفانملا نم
 هلوقىدب زؤبالاقناق بهو نداانريخسأ لاق سنون مرق رذ>-ىلع4:ماونوكذالاوةوزفت ةيدلا كتم
 ىلءهنوغضن الم عضأا منع ماكسلا كلوناي منذ ءالؤه فرع لوةبهعضاومد عب نم ماكلا نوفر

 نيةدننعو ةنواعقولأ انث لاق دانه سامع ضعبنممه_ءندوهب مهلك ءالوهو لاق هللا هلزنآام

 هول م ناوهوذتفتا_همتنثوأ نان ولوةب بزاع نب ءارملا نع رم نم هلبا داس ءنع نفعا نعد

 لوقلا ُِه اورذحاف م رلاب ىف ناوهوذفندللاو مهاب م اتفآ نافاد#ئاؤتثا نولوقداو رذتحاو

 ىلصاد# هن رك ذىلاعت هللا نم ةءلستادهو ( ايشهنلا نم هلال نلف هنذتف هلبادرب نمو ) هلوق ل وانى

 هرك ديلاعت هللوةنةم الاءذه ىف نيةفانملاودوهلا نم مهتصق صن نيذلاةعراسة ىلع هير نم ملسو هيلعدتلا

 مهرفك نعد وعح ريالومهتلالشن منول وان الوهم مهاع مح دق ىناكت ويندوعحيلا مهءرمت كنرعال

 ه سعد ع ليج هنياد 2 نمو» رك ذىلاعت ل وهي لسا اذصو نءةلالضل اعد واااذهىفةنتغل | ىعم و ىدنعو

 كل ىغنرعشتالفةلالضااو زيها نمهيهللا دارأ اء اذاقنئساهتنانم هلك لع نا ىدهل لسن ع هتلالضد
 انث لاق لضفمنب دجأ انث لاقنيسللانيدمحم مرح اي ىدلل.ئادتغا نمل :افامىلغ تزحلا|

 منذلاكشلوآ) هلوك ليوان فكوقلا عقار ايش هللا نم هلثالع ناقه: ذة هنادرب نةوىدسسا|نع طابا

 05 عقلا اق اع - 9 / ىلصدم هيدنلءرك ذىلاعتلوقن (مظعاذع هرخ اق وهاوك رد امزدلا ىف مهل مهمواقرهطت نا ةلئادرب

 وود صم مهأ ررعلف طقس .ف لغاف ىو رملارك ذن لو لصالاب اذاكه 7

 كا ٠ ىلعم وني غارتاكر تو رن لخأ اونك مهنالارح ىراضنو عاقنبق نوي قزاصتلاوةوهلا ةالاومىف مهيذ



 فو رماها موةلودلاىهىذح اولا لاق ) مو) ةرب اداةبنص) نأ ىو مهلوقبةالاوملا ن عنو رذتعت نولوةب م موضرقن ومومأج#

 ني ا

 كلذىلا متعراسمنا ومهتض كل تفصو نذلادو ملانم رغكلا ف نوعراس نسذلا كن رجال او هنلع هيا

 ءالؤهلوقب مم ولو رهط تاهلنادرب /نيذلا كلو أ ادب انود:ةبيالو مهموأق ىلع عم .طو ممنتفدرادق هليانا

 اون وةيفناعالاةفاظنو مالسالا ةراهطب ممول كلرشلا حسو 0 هرهام تاهليادرب منيا

 اناةىذلاود» وادبأ اهم ني دلاخ هج با ذءةرخ" الافوتاو لار لذلاكالذواءندلا ف ىلا ممدارأ لب

 ىلعز ع ناءعس ا لاقرب رعلادبع اذث لاق ثرجلا ٠ 0-0 ةمر كعنعلوقلاىو رىزتاىعمف

 قاش ,دملاف ىزحتاءذدلا قس ممولقر عط تآهللادر 0نذلاكئاوأةمر 5ع نعهريسغو مقرالا نا

 ىللاعت لود (تد.ال نولاك أ بذكلل نوعامم») هلوقلب وأن قلو هلا ُُق نويسسيف فت ” مو رلا

 ضعمأ مهضعب لق نمبذك- لا ولط ايلا لمعان روعامممهتغص دارك تفصونلادوبعلا ءالؤ ءالئه ه را

 ليط يالا نم كال ذريغو ميجا ودلجلاةار وتلا ف نصىلا ىنازلا ك>نا مهسضعي ليقو نب سيل 00
 نيهلسم انث لاق ىناملا "مص أك هيلع تن رفوهللا ىلع مهمذك ىلعاهشولك اف ىش درا ثول لقال

 كالت لاق را م ودا فموي نسيم ا بعمل لفعل انث لاه مارب

 ديعس انث لاق عدرزندب ز انث لاقذاعم نب رمش: اًسدط ةوشراواك أو ةدذك اوعوس ماكحلا

 10 توعكب) : اوناك ميدبأ د د وبلا ام-ىفاذه لاك ميمأل ن رولاك ًأبذكللنو وعام طا

 ده امين نع عين نأ نبا نعى سنع امك لاف مصاعوبأ انث لاقورعزبد# ٠ رح اشرلا 9

 انثصو عسيكو انث لاقدانه اًنثص دوجمسهو كسلا ىفةوشرلا لاقت عسا نولاك هللا لوقف

 نعنجرلادبع انث لاقراشب يد [نشصو فرزالاق<هاوىلأ انث لاق عيكو نب نايفس
 كون ناءعسس انيثدص ةوشرلا تههلالات تحلل نولاك اهللادسعنعر زرع مصاع نع نامقس

 لمقلاق دعيملا ىبأ ن' ملاس نعل هك نب ةلس نع ءامضالا+ نعل.ذفنا ذك الاقىلعالا دع سلسال

 بهو ورد انث لاقنا.ةس ايثرع رغكلا كاذبلا 1!ىفاولاف ةوشرلا لاق تدعملا ام هّللادبعل

 انمثدص ةوشرلا تح لات ادب نءدورسمن ءدعلا ىنأ ن لاس عر وصنم نع ةيعش نع روحنا

 اماق لاق ىورمهسم نع صاع ن ءثيرزح نع ىلأ 5 لاف ع .تكتصونا انثاصو عسبكو 1 ل دانه

 انث لاق ىناملانس دمت انثص رغكلا 'لاذهتادب علاق وك كى ةوثرلاالات هلا ىرئانك ام هللادبعل

 اشرلا تسلا لاه هني ادامءنع قورمسسم نع دعنا ىلأ نب ملاسن عر وص:نمنعةمعش انث لاق رذعس نيدجت

 ىلأ نب ملأ مس نع ىئ»هذلا را.معنعةيغش انث لاقرفعح دمت اذث لاق'ىنلملاز ا (نيثدح . عن لاق

 هسبلاىدوهفاه ضف لح .رلل ة>الا بلطا لح لالاقب تشمل ءهتلادمعتا ]سلا قرف رسم نع رعملا

 نعسعالا ناماسو رودنمنعةمعسش اذ لاق لخذغملا نم رمش انث لاقرا أوس اريص اهلمقمف

 نع راهلا اند لاقس راق ايئثاص اذ رلا تهمل الاق هنا هنا دمع نع فورم نعد علا ىلأ نب ملاس

 وأ انت لاق تئاس لاونأ وسدص نيدلاف ه ةوشرلالاةتحسلا هنيادمعنعر زن ءمداعنع تايقس

 ع لاقتابغس 2 رص ةمئازلار موا ثلا رمل نو هناك امرع لاقل اق. كك نءعسعالا نع هب زاعم

 لدع انري تأ لاق عى نب نسما ايثرص ة وشرلاتحشلا لاق ميهارب | نعر ودكنمن عناب بس ع نع ىبأ

 عسبكو انث لاق دانه انمَص اشرلالاق تدسلل نولاك و هلوقةداتق نعرمعم اني لاه قاورلا

 تح“ لصقلا تسعو تح“ ىتما ارهملافةرب رهيب نعّدسحلط ن ءىلأ ىث لاق| عي كو نا انهو

 كلامخلا نعرم وج ن ءرجالادلا وأ امد لاقعيكو نبا ايئرص قي كلا نرش اغا بسكو

 ريبح نب ممكح نعليثارسا انث لاق ناسغونأ ان لاف ىلا انيئص عافت تسلا لاق
 كلاذلاف ميلا ىفتاّقف اشرلا لاقت دعسلا نعدوعسمنبر تلًاسلات قو رمسم نع دبل ى أ نب ملاس نع
 نولاك ؟ | ىدسلا نع طابا ان كام لضف' ان رجأ انث لاك ني بولا نب لك مص رفكلا

 ينأني كلااديعانربسخأ لاقمشه انن ؛لاقنيسسملا انث لاقماقلا انثمع اشراللوقي تحسلل

 جاسزلا لاهو هيث اونو تاما
 دهم مالا متيالثا ىذدع

 ل.ةناك اك سهالا رود

 نينمؤماوهاوسر لس كلذ
 قاينأ هللا ىسعف هلوقب
 1 نم صاوأ جخقأاب

  راكلا هئاوسم ىض
 ا خفلاو بحاو عامطا
 هلود 0 0 مذ

 هلوذو هب وذةيلغو مالسالا

 هيدارملا هد-:ءنمماوأ

 ءسق سانلل نوكيال لع
 بعرلا فذ ةكةتبلا لدم

 مهريغوريضنلا ىنب بولق ىف
 نأ وه لمقو راغكلا نم
 هيلع هللأ ىلصونلا م 0

 ئعفانملارارم 5 ًاراهطا ملسو

 ىلع اوهدبق مهاتةو
 ن< مهسفنأ ىفاو رسأام

 صاناىف كشلاو قاتلا

 مل وهملع هللا ىلص لوسرلا

 نذلا لوقي و نيمدان ملي
 فذ- ىدحاولالافاونمآ

 اذهلفامتامث اك اذههواولا

 زا لهأ ف-اص مىفءاح

 فحاصم فوواوريغي ماثااو
 كلذو واولاب قارعلا لهأ

 لع ذ ةفوطعملا هل !ىفنا

 تاقاهبلع فوطعملا نسم

 نذلاىلاةراش اءال ٌوههلوق

 قل ه>املف نوعراس
 ندرك د نيتلجلا نم 11

 ناهجولا نس ىرخالا
 بيمذلا عم فطعلاه>و و
 مذرلا عمشللذمجو ورداط
 ىأ نيت مالك هنا ىلع

 فاونمآ نيذلا لوقي و
 لدغلا ١و وثقولا كلذ |]

 3 / 10 سس ص تلا اولا ح1 را ا رع وو و



 ستصل لثوف ناو انا سل ةرمنلاوةذشاعلا ان مها نوغلح اوناك نذلا 000 ( دوهنلل هنولوقب وأصالدلالاو ؟هقك 0 ولا

 ىأ مسمئاعأ دهح هلوتو ست ل رس

 ىلع مدن تاعالا طالغاب

 مماعاده- نودهت<لالا

 هظغلريغنمرددملا ىلعوأ

 لوذنم مهل ا_عأ تطرح

 لو هلج نمو ىلادعت هللا

 مهلا ع تلطي ىنينمؤا ا

 ءارا و غاك تي اوناك ىتلا
 ىأ بعتلاىف_عممس.ةو
 ان مهلاعأ طبحأأام
 مزءلع وب ثيخ مهرس

 باذعلاوانندلا 2 بعتل ١

 كم 5 7 نءىتعلاف

 لوي نمىأ هني دنع
 معيلف ديريذ <تمراغكلا

 مو-ةدىلأب ىلاعتهشانا

 اذه نورصني نيرخآ
 لاقوهوولا غلي ىلع نيدللا
 نتاىلاغت هيا مع نسحلا

 مالسالا نع نوعجرب مود
 ماش :رمدخأو مهدن ت ومدلعل

 مه موب ى ايس هناك“ هنأ
 ةبكالا ل وكف هنري و

 عدودت وب انع ارامخا

 قىورار ةمءنوكححيف
 ةدرلا لهأ نا فاشكلا

 ةقرذ ةرسشع ىددا اوناك

 هللا لوسر دعى ثالث

 حيدمونب لس وهيلعةللا ىلد

 دوسالارائاوذمههرو

 انت انهاك ناكو ىبدنعلا

 هدال. ىلع ىلوتاو نميلاب
 هللالوسر لام جرخأو

 56 سوء يلع هلبا لص

 هيلع ىلسص هللا لوس

 ىلاو لمج نيذاععمملا سو
 هنإاهكلهاق نءعلا تاداس

 ىل؛دلاز وريفىدب ىلع
 مسوهملعهللا ىلصةللا لور رضمةون وأ كلارب هذ لهو هلعأ هل: هن مدس هم ءاعدللا ىلص اننالوسررمشأو 1 9 4+ مالا

 ئتوعلا ىهلاَةفةوُد .رلا نءدوعسمنا الأسا»مأةمفاعن ع فو ر مدعم نر ءلسهك نية“ سنع نا_ءلس

 انثص نو رفاكسلامهكئلوافهنلالزتأامب < نموةي 'الاهزب_هال 7 م رقكس !| ؛لاذلاف كسلا ف الاو

 عفش لاق حيبص نب مشاه نعريكب نأ نب ربكم ع نءىدوءسألان ءعاح ىث لاق نيسالا ا لاف مسالا

 تام احىفت ماك اماه لعغت كناتلعوللاقو لب ل أ مضء سطع , راج هلىدهافة اشف لرل ذ لوو ريس

 هىدهاناللا ب عفر :رو اة! مدريل ةءافش عفش نملوقب دوعسم نب |تعم» كتداع نم قباعق ماك الو

 ص ركل لعذخخالا لاق سما ىلع الاالا كلذ ىر :رتاثك امن جرلا معان اب : لشن تعم وهذ لمقف
 تدلل نولك آأبذك-ال نوعا« سامع نا نع هس أ نع ىلإ ىث لاق ى يىبث لاقى لا ىثلاقدعس ندم

 نبل سم نعراس# نعة دم ع انث لاقدانه ئنثص بذك كاباوضقو كلا ىف ةوشرلا اوذخأ مم ا كِلْذو

 نمورفاكو هفهنلا ل امأاع << نملاق فوك قا :رلا تصل نعد وعشت تاس نانو رمان رح حيبص

 ةلظملا ىلع < رلا كلن معتس تحساا نك-لو قسافوهف هللالزنااع كم نءوملاطوهفهللالزنااع يم

 هللا دبع نعدمعس نب ىتح نع ىلىسضف ندا انت لاقدانه [نيارص اهايقت ةةيدهلاّكل ىدهجف اهلعهنيعتف

 ةلهاجلا ىف انايكلا لعل : ناك امو ؟- 2ا1ىفةوشرلاو ئدلارهمتثالث تسلا نملاق فانا ةريبهنن|

 لاق هنابلاط نان ' ىلع نعهرهص نع ىناساريلن ا ءاطع نع ةملس نم داجس نع ءعسيطمنإ انثلاق داند نم ص

 0 ةرارلا ل شلل اليابغو نهاكلا تاولحو ةيضقل اىفلاعمتسالاو باك. لانو ىلا رهو ماا بسك ىف
 هلوقفددب زنا لاق لاقبهو نيراانرب_أ لاق سوا د تلا ىلا نكو رجلان كو 1 قف

 نب نجرلادمع رمح ل | اه بهو نب انرم_ لاق ساو وسد 1 م ١ىفةوشرلا لاق تدسلل نولاك ؟

 تيعسلاتيثأ مهلك لاق 0 هنلاىلصهّنالوسرتا ارمي نب هلثأ دس دع نع هر جن رعنعلاو 4 ىلأ

 لاق بهو نباانربخأ لاق سول, ص م + !ىفةوشرلا لاق تعمل اموهلنا لوسرا» ىلس.5 5 هيلوأ اراخ 1

 كايا هللعفكِس» ىلا تدلقنااذا الامن سن ؟ىللاق لاق هلا د عنك لان ءرعن راعملاد.ع ىنريحخأ

 ملاسنعروصنمنءرب رح انث لاق درج نما [يشمع ةنيدملا طرش ىلع هون ناكو تد» 0
 انعم ل نموأر ف رق متاللاق كك ا ىفأ هلا درعلا:لةذ قورم.«لاقتد «ةوشرلا لاق هللا دمع نرع قو رسم ن
 هللالزنأاسع ب نمر نوم اظا| مه كئاواف شال زن اع مكتمل نمونو رفاكس لامه اوافهنلا لزنأ
 ىلال ال اوك ]تاك اذا ا ولات اك تدسلا ]صاون روةساغلا مهّكعا واف

 كلذنمهاطعبامذ تأ ىذلاةوشرلا نمىثرت كلاب ناك كاذ.ا مشت تعشلا ةوش :رال لي قامئاوا ءثاس الاادأ
 هنمواب رعلان «نات.كع ناتغا هتعمأ و4 عمدتملاهب ماعطل اىلاهرسشلان ةةانتعملا نودسلاب ىذإلا لثم

 تلاغنب ىدز ر غلا لوق

 اماكن وأ اًةصسمالا لاملانم هب عذب ناورم نب اان نامز ضعو

 لوةنو باذغب متع يف ىلاعت هلوق4:موهداسفاوهابا هلك اياك اله ه]_صاتسادةىذإا تدعمملاب يس

 ضرعأوأ أ مهنرب كحق لواج ناق) هلوة ل وان فلوقلا ُُه لدا اىأتعءلاقل-اقلاكلل نرعلا

 ىعن راجل ااا انا طسقلاب مهنيب كحاف ثم ناو أيس لو رضا ناذ مهنعض رعتناو منع

 دعبلوف اي نيذلا نورخ .ًالاموقلاءالو هءاج نا مهنع ضرعأو أ مهنبب حاف لؤاحناف هلو#: هرك ذ ىلاعت

 ةأرملا لعف لعف نوف هلاك هبا هلعح ىذلا قلاب تشن من. محاف كيلا نيمكسك تم ةغبلاةأرملا موق مهر

 لاق اذ ىفانلةىذلا لكلب وكلذف ك.لارا.كناو تتشيإع ب لا عدفهنءض رعاوأ ممم ةمغبلا

 ىسع انث لاق مدأع وبآ انث لافو رعزردمج ئكدص كلذ لاق نمرك ذل واتلا لهن م ةعاج

 فد رم ممر م هوعيرفريقح ب دف هلم غملج روز 00م ضرع ع مدن ىأ نبانع
 هو ركسناف م رلا, هبقم هاتذاو لاق مهةذاودل ل سوه اعهللا ل ههللالوسراوتق هقتسأ مح هيأ اوذاط مث هودمأ

 مسهرغصأ نمل رالدوتكس وتل ق هدد قار وه انف, نابهزو ضرا أ اوعن مهمماق

 ررعا



 ةليسسمنم لسوميلعهللا لمسهللالوسر (141) ل طفل احن ولوالاع.ب ررهشرخ 1 قهري أ وذغلا نم

 ىنث لاقحلاص نيهتادسبع انث لاق ىنثلا نم « ةاروتلا اهنا هقلالوسراب كوبذكلاقفر وعأ |
 مرج م رلا نأشفتناك 0 كلؤاسناف ةدئاملاةر وس ؤىتلاة: الانا باهش ثنا نع ثدالا
 ا ءءد هون اما لاق سابعنب نع هسأ نع لأ ىث لاقىمعع ئث لاق ىنأ أ لاق دعس نب مم

 مدن عابو" 9 هنود فك مسودهيلع هللا ىلههللالوسر مهل لاف اهتبوةعن 0 ةأرماىف

 ىلاعتو كرامتهللالاقدقوتج رف سودهبلعهللا ىلصهللالوسر اهم ص اق“ ُهيئاَزلا مجرب ؤناولاعف ةار ةاروتلاف
 ماعلا مع نيطسملاب<هّننانا طس ةلاب منيب كحاف تدكح ناوأش 0 رْضن ناذ منع ض ماو

 ضرعاوأ مهن حاف ؛لواب ناف هوةريثكتبدننادبعن عج رحنا نع جاهم ( ى لاق نيسحلا انث لاق

 هنوهسر همود 5 مع دبالضعبل مهسضعب لاعف فرشوذ مهمباش فز نأ ىلانّرلا ىف نودح اوناك لاق مسهنع

 0 1 ىنزناىلاراجلا تذل يقسم هج واواعحو فاك ارا ج ىلعو جو.وداخ هياواثمو هودلا- ا نكعلو

 اذاهم اوعنصاف هيرتعنصام لثم نكسلو هلة ىذلااوجس رث مل فيك فاولاق ث هوجرا اولانقف فرم هل سبل عضو

 ضرعا وأ مهني مكحاق كؤاحن ا تازنوة دز دن دع يا هولساولاق مسوم.لع مثلا ىلص ىنلا ناك اف

 ه5 ةمهنمدو يف لق لستة ىف: ”ًالاهذهتلزت لبنورخ 1لاقو نيط_سقملا بح هنيانا هلودىلا مهنع

 لاف قحسانبدم<نعريكبنبسزولانث القس ركوب وىرسلا ني دانه مص كلذ لاقن هركذ مهذعب
 ىلا مهتعضرعأو أ منيب حاف هلو :ةيئاملا فتان 2!نانساص نبا نع ة:ركع نع نيصدخلانيدواَد ّى

 ىدوت فرم# مهل ناكر يضم ىتن ىلإ“ :ةناكلذوةلغ رقى وريذنلا نب ىفةيدلا ف تاز :اعا نيطسملا هلوذ

 مهمذل راقي اعتقال نالوسرىلاكلذىفاوك اكفدد : دإافصن نودؤا اوناك ةاغ. رقناو هلماك ةءدلا

 8 رص ناك كلذىأ لعأ هتناوءاوسلاذىفةي دلا لف كلذ ىف قل | ىلع لا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهلمذ

 ةظبرق تناك لاق سابع نب ان ءةمركع نع لاه نع حلاصنب ىلع ن ءىسومن.هللادبعانث لاق ب ركوأ
 لحر لتقاذاو هبل تةريذنلا نمالحرةظب رق نملحر لتقاذا ناكفةظب رق نمفرشأ ازيضنل(ناكو تنل او

 ريضنلا نملح رلتقملس وهيلع هللا ىلههنبالوس رثعباملفر:قسو:ثامىدوةظب رقنم الحر ريضذلا نم

 ارث لسو هلعهللا ب صدتنال وس روكي َّ وانس اولاقفهسلاو 7 اولاعذدظ رق نمالح ١

 بطتشأ ند ىح مح فذاك دب رندالاقلاق بهونءا انريخأ لاق سول مب رص طسعل اب مهند مكحاف

 مولءانتكو لاقت ةاروتلا ىفاع ل توهيلعهللا ىلص هيسنرمخ ؟ولاقر عشا, نم ناك نالت د ىطرفاو تام دىرضنلل

 دمش ىلا امقناولاةف بطخأ نبات او ضر مةظب رقكلذتأراإ لاقي الاون [ىلا سغنلاب سقناا تام
 اهسذو اروتلاوهدنءوك نومك فيكو هريفن منع ضرعأو أ مهني محافل ؤا نافل عأو لراس” هنلال [ةذ

 ريعبلا ىل_عوواجو في سلا «ب>واومجو ىهاهوج رةيندلاب ىزاذا ف رسلان اكوا جاك هد 00

 للص لا ىلااوك اف كلذ ى ها مجاوأعفو هوعجرت رش رمدلاب ءىف ذل بزاذاو ريعبلا سن ذى ةنم+ي-واواع-و أ

 لسرافروعالا نالف اولاقو ةاروتلاب مسلعأ نم مهل لاقل سوه ءاعهليا ىلص ىأ 0 مسوهيلعدللا

 هللاب لد دن [مسرسبلعالا ىلصونلا هللاقفدوميمعزت كلاذكلاقةاروتلاب مهلعأ تنالاةفداناف هيلا
 ةرئدلا نوجيرب معئاقلا اب لاّعف ني دازلاف ة:اروتلافدكامءانيسر وط مول ىدو* مىلعا جارت ىلا اووتلاو

 ىقزاذا دل نوجربو ريعبلا بنذ لبق نمههجونولعح ومهجو بومم<و ربعي ىلع رشلانوامد و

 ىلعاهلزت ىتلاةار لاب وهللان لد شن ل_توميلعهللا لص ىنلا لل اف كلذ ىشامنولعشي وّدغي رمشلاب
 لادا روتر وهنا هدا مل سوميل عننا ىلصىنلاو غو رب لعش ارو:لافنودحامءانيسر وط مولى توم

 هللالوسؤلاةفةتبلا ام هوجرافا.نزاذاةذحشلاو يشلا مس اًعلاايأايلاق ىت-ءانيسروط مون ىموم ىلعاهازنأ

 اهقيواهلع ىن<لازا ف امهج رن عف تنك ةهّللادبعلاق امهوج واح اويهذالاذوهف ل سوم يلع هللا ىلص

 راب 1 نم ماكعلا لغو هوم ]| تااثوهل هت . الاهزدوكح لي وأتلالهأ فلتدخا متاع الا

 هذهىف ل سوءيلعهللا ىلههيدنل لعس ىذلا لثموهملا أو مكتحااذادهعلاوتمذلا لهأ نيد راظنلاو 39 لاف
 مه د وكال 15:7: دركاك لو كال10+ ...٠.٠ .. 1101005 778 ا ا

 ثح -ناوتازك

 ا

 هنلالوسر دمت ىلاهنبا لودر

 دغنامأ مس وهما عليا لص

 ىلاهغصأ ضرالا نآف
 هللا ىبصراحاف كلاهفصتو

 لوسر دمخنم ل سوديلع
 ىلا رسوهيلعدتلا ىلصهَلا

 للاسعل امأ ياذكرلا :ليسم

 نماهثروبهنن ضرالاناف
 ةءفاعلا و هدامع ن مءاشن

 رك ولأ 4 راذ نيةتملل

 ىلع ةقونيمل ملا دون
 ناكو زج لاه ىش> ودب

 ىفسانلاري د تاق لوقب

 ىسانلارمّو ة.ءلهاملا

 ىيلهاس فدا ارأ مالسالا

 موددس ا ونبو ىالسساو
 انتداب وح نب ةدلط

 ىلص هللالوسر هبلا ثعبف
 مز اقادلاخ مودهيلع هلا

 مث ماشلاىلا لاتقلا دعب

 عبو مالم نحوبسأ
 6 رازق رم ىنأ دهعف

 نسمح نب ةئيبع موق ||«
 ةلس نيةرق موق نامادغو

 موق ميل -ونبوىريفقلا
 ون وليلابدبعنب ةءامقلا
 ةرب ون نن كلام موق رن رب
 حاعت مرق مع ىنضعب و
 ىلا ةقشبملا رقما تلو

 ةليسم اهسسفن تحوز
 مم ودوراكص وباذكلا

 ومو سنن ثعشالا

 موقنيرحلاب لئاونب رك [| ©
 وأم راحودب زنن مطحلا

 ىلع مهرمأ هللا كو رك

 دهعقةهدحاو ةقرفو هيد

 نب ةإح مم و3 0 5
 ان١لاةق هيلع صاصقلاب ىذةفرعملا لحرلا لظتف همطلفهءادراراحالجر ىأر فر عدب ىلعملس ناكن ادعي مول تاذ .تيملاب وطن ناك ميهيالا 5 م غوت جت جل بصر ل به ته ا ا



 ىلا برهفر جءرلبافةراقتث اف صاصقلاالالبرلا ىلا يفال 1 ةرمشع غاب نادل ءادغلا ىف. . | 4) دير لرب لفيلجرلا لو فلاب هيغل أ
 72277 2 22ش ش2 م ا رعت رصختو مورلا

 قةرقبلا ةروس ىف صدق

 هللا بك م-موبحي هلوق
 ِ مهتم ىلع هت مدقاعاو

 دب الاهذهم رهد لك ىفرامجلاا ع نم ماك عل ! وش ءديسش مل مو.لاثدان كلذ عضعب لاعفخ وسنم كلذ مأ ة: لا

 | لضغلانيةملس انث لاقدبجنا [شص كلذلاقنمرك ذ ا ليا ىلص هلوس ٍرلدنلا هلعجاملثم
 مكحإف تئشناقءاشق ف نيكرم نم نمدحأ كيلا عفرنا ىعشلاو مهاربا نعةريغم نع سق لأب ذر+#نع

 ميهارباو ىعشلان ءهريغم ن عزب رح انك لاهد.ج نيا طر ادق منع ضرع تئش ناوهتلالزتأ اممم ||

 ] ىلاودعتالو نملسملا مت يح اف تمكج ناو منع ضرعأو أ مب محا لومكف نوكرشملا هك ؟ااذاالاه

 / نعدريسغم نع ناب بس نع عسكو شب لاقدانه نس 29 ىأ 4 لاق ع ونا 0 2 هريغ

 عم بكون انيرص محي ملءاشناو يس ءاشن الاه مهنع ضرعأوأ مهنبب كتاف كواجت اف ىعشلاو ميهاربا

 ليج نما انثص مك مءاش تاو -ءاشنا لاف ءاطع نع ءمي رح نبا نع نابغس ان لاق ىلأ امد لاق

 وأ نيس كت مهني مك اوف سم مدي باقل لهأ لان اذا لاق عشب 000 هير انك لاق

 تازرا لب ١ ا النعل 1 لاف ىذثلا نب لتوفر لا يدرب و

 بم سرت نا اس ما ب هوو توج مدن 00

 مريح و ةريغمانربأ لاق مده انث لاقي ومعي انئصص مسهنع ضرعأوأ منيب هك> -اه هلوذ كلذو

 0 كلواجن اف هلوق فى بعل او ميهاربا نع ةريغم نع مشهانرمخألاقنوءنبورع انث لاق ىنثللا

 مح مهنيب كح ناو منع ضرعأ ءاشناو مهيب يح ءاشناف نيم - اك اسرلا اًواحاذالاه م منع ضرعأوأ

 ناف لوو هدام نعدعس مك كن عار نر انث لادذاعمن مما انئص هللا نا -5ىفا ع منيب

 ءاشناةصخر كلذ ىفهلهللا لف متع ضرع اواهننالرن أع مهني كحق كواحت الود دسم مكحاف واح

 كان اذاالف ىعلاو مهاربا نع : هريغم نعررج انث لاهدانه» ئيثص مهمعضرعأ ءاشناو منن 8ك مد

 له ًاومهلحتو مهنع ضرعأوأ هريغ ؛ لاء دانالل نيالا مع مهنب كح اف م يباعف مك و ملا

 هل سيلو قحاب مهيب كك نأ ةمذلا له يلا عكست ااذاك اهلا ىلعو وسن ءريبدتلا لب نو رخ ؟لافو# مبميد
 نينيسحلا مك مكاو ن ىبع انت لاقد.د-نءا انيااص كلذلاتن هك مهندد رظنلا لرب

 لاقف تذسنف مهم ضرع وأ منيب كحاف ”لزاسناف ىرصبلا نسملاو ةمركك يدع ركل زب نعدقاو

 تعوسلافةمركع نعىد لان ءنامغس نغىلأ مث لاف عسكونإ انئثطص هللا لزتأ اع مهن مكحاناو

 ىدهمنا اد "ابر عبكو ونا ايئص هنبال ارا عمه مح انأواهتضسن لوي ةمركع

 - كونا ئنئص هلبال“ ازنأاع مهيب م ناواهتطسن لوةب ةمركع ثعم» لاق ىدسلا نع ناس نع

 ناتي الاناناهالا:دئاملا نمشي مدها< نع ل١11 نع نيس نا تامدقس ع نءدورهنبدب زب انك لاف

 اهب لوقو هعارهأ عسنتالو هللا لن اع موب محا نأوا معن مونع ضرعأوأ مهيب كح واد ناك

 تل انب لاقىبثملا ٠ رديج مهركدحوُث .- زيكرسملا اول: ةااهتزسن هليارب ةاعر اولصالا :مانمذلا

 د هللالزنأ : يل مح نأو اهتذ-:لاقدها نع ءمملان نودذمنع مشهانريسخأ لاق توع

 ىعي مهنعضرعأوأ آ مهنيب كحق ١ لؤاح ناد هلوذ هداتق نع م امه انك لاو لاهم ءنب جاع اس لاق ىنشملا

 ىلا هالزنأ ع ءاضتامب ع صرع نا 14 صخخرو عيني عج نأ سوم ءاعهللا ىلص نت هنناصاقدوولا

 قير ١ ال مداره عن دقي لو هلب الزنا عمم مكحاف هلوقىلا باكل اكبلا انلزن؟ اواهدعب ى لادن 8 ىلعءادشأ هلوقةب ؟الاءذه

 ىدي نبنسحلا 0 دص مهنع ضرعي نأ ءاشن ا هل ص+خرامدءن هللا كراج يعم مضوي هي امأ ببن ءاموراذكلا

 نيكادعيلاب ه3 يردلادبع ورا اع نع نءردعم انربخ أ لاق تاز رلاديعإن يجن لاق 000 يبا

 ناولاد
 نيب ا لاو مسالا ان 8 هلبال' اناا عي ولسا ا نر 7 هلاح 3 5

 مسهلاءونر د هاج
 نآةنسلا ت ذملاق مهنع ضرعأو أ مهنيب حاف كلوا ناد هلوق ىرهزلان ءرمعم نع نا. غسول اذث لاق ل ةدهاحلا

 هتيم ةأب , أمم ممم< نال

 لأ ك]ئف وهاي اةيلزالا

 ند ع-حارلاو عرف هذهو

 هانعم فودذ_2# طرسشا]

 موب هلبأى اي فو سق

 ل وعصلا ضمت لزذإا

 عمجب او لذ ىلع عمال

 ممئادارملا سلو لاذ ىلع
 لب ني:مؤملادنعنوناهم

 مهغ_صو ىف ةغلابملادارملا
 نء«ناق بناجلانياوقذرلاب

 تانسلر تعقل كلذ تاك

 عفرتلاو ريكلارهظنال هنا
 ىنعملذلا نيمضتل و ا ةملا

 ىلع ىدعمطءلاو وأ ١

 يعط اعلق هلك م )الان ود

 عم منا دارملاوأ مهيلع
 مهلاح ءالعتساو م-هفرسش

 نيو 0 ىلع ممئالبتساو

 0: 3-0 ع ثاوخلا

 20 نس راكد

 وتو لغافل ةرعل ورع

 هم سس معسل تيس ميس لا

 .اودر ١ مهىأ «مامهلانباو مرةلا كاملا ىلا هلوقكف لعل ن وكت نأ اماودوهلا ماماوأ ةمولنوفاخ ثرح نيقفانملا



 مهنعضرعأو أ متين محافتلزنال لاق ىدسلانع طابسا انث لاقلضةمنبدجأ انث لاقنيسملانا
 هللالزن ا مهتبهكحافلاقفاهذ-ن ع مهنتع ضرغأ ءاشناو منيب محءاشنا لسويلعهتلا لص ىنلانأك
 لاقتاعلس نيدلعس انث لاقرانعنب دم انئثض مهن مك نأ عارم ناكوهضءاوشأ عسبتتالو
 ىنعيةزوسلاهذهنم انغسن ناتيآلاقدها<تنع محلا نعزي نب نانغسس نع ماوعلا نيدابع ان
 ءاشنا :اريخم سوه ملع هللا لس ىنلا ناكسف منع ضرعأوأ مسمن وك أت هلوق ودئالقلاة .1ةدئاملا

 ىد:ءكلذف نيلوقلاىوأو "ج انباتك ىف« متبهنبب كك نأىلامهدرف مم ءضرعأءاشناومكح
 اذادوعلا له نينوكملاىزايحلان مماكعلا ناو مسن مث باث ةبناالا هذه مح نا لاق نءلوةباوصا اب
 ىفكلة نم ماسؤ ه1 ءهنلا ىلد هلوصرل هللا هلع ىذلا لثمراغنلا ومهنيب كسلا لرتواومكتافهملااوعفترا
 نأو هلوةن حمة هنا اور حو سنمتي الاهذه منا نيلث اعلا نالباوصاان مهالوأ كلذانلفام اوت: الاهذه
 الا اكشن نوكيا الؤسنلا نا ماكحالال اود | نعناما!باتك انناتك ىفانلل ده ةوهننال ازنآاعوسهنيب محا

 مخل عانججاَز وخال -هيناعم لب هريغ عم كسلا عانةجاز ووالي هيناعم لك ريغ هك -طابغت ناك ام

 ريغناك وتالذك الذ ناك ذاو عض :واااذهىف هتداعا نع ىغأاعةوخ ولا نمهحب وب ةدك ىلعاعبج نب مالاب

 تمكحاذاهننا ل اناا متسهتنب كا نوه انغمو هللالزنأ اع مهنبب كح ا نأ ولاقي نا مالكا فل يقسم

 كلذ هللوقملا مالعا مدق: دو ناك ذاوهنعضارعالارتك لو كلذترتحا اذام مين وك ملا لرايشاب مهني

 هنادنلالزنأ اع مهتبب محا نأو هلوةىةلالدالن ا كلذن امواعمناك مكدلا كلرتو مكسحلا ىفرايخلاا هلا هلئاق نم
 مهب كاف تمكحنا وايش لورضد نلف مهنع ض رعت ناو مهنع ض رع او أ مهندب كحق واجن اف هلوذ حان

 مهد كح اق تمكح ناو هلو هيلغىذلا لدم ىلغليلذوهلبانيناممالذ لاسم -!نم انغصواسل طسقلاب
 رخ الاهم نب مالا دخأ ىننالوكب حالا نش الاى دحا مشن ىلع ليل دل ْرخَدلا رهاط ىف نك ملاذا و طسةلا

 عاج اكلذىلءنياتملا نال اوهمد اضححسا|ر امهد-أ تاب حد ربخ لس وهيلع هللا ىلدهنبأل اومتر نع كل 3

 اماورخ ذالامهدخأ ىف «نالوهمكح همكح قفاولوهب>اصام هدحأ دن ود نبض الا الك نانما اقام مد

 بالا لهأ نم كلذلا نيمكستلا نع دا, ضرعت ناوه انعمناف ايش لورمض» ناف مهنعضرعغت ناو هلوق
 ىلع كلاو رد#ي نلف لوشن ايش لورض: ناذ عتهيف مسحالف كليلاةيفاومكس اعف معدي رظنلا عدتف

 طشعلاب مهذب معاق تمكحنا او هلوةامآوفهنيب رظنا ا لت ترغحنا اذا هند رظنلاعدفايندالوزندفرمض |

 كلذو لدعلاوهو طتسقلاب مهن حاف كوت ا اذادهعلا له نيبدمتاب رظنلاو كسحلا نزثدناناوهانعمناف
 لاق كلذ اذلنامؤد»: ومو ةبلق كيا له: ةمأن م هقلدخ ع .+ت ىلع هلثمىفيكحقلا رز تعا ماوه 1

 مهاربا نعةريغمانزبخأ لاق مشهانث لاق مهازنا ني بوقعد "مص كلذ لاق نمرك ذي وأما! لهأ ةعانج |

 نبديزبانث لاف ناي غنام مج هللا باتكى اع يح مهندن كح ناالافظسقلاب مهنبب كتاف تمكح ناو ىعشلاو
 مخرلاب مهيف كح نام لاقت ظ#...لان مهنيب مكححاف تمكح ناو رب هاربا نع يشوةن نب ماوعلا نعت ورش

 تت - ناو هلوقف ىلا مهارتانعماوغلا نغمش ف انرمخأ اق نوغنن ورع انث لاف ىنثملا ,' ب

 نعم أ تنانغلبش انث كاف ةغيذحتوأ انث لاقىتملا انشمع مخرلابلاق طتقلاب موني كتاف
 مكحاف هلوقىف ئهتلا هارت نعت شوح نب ماوعلا نع رمشهانت لاقدانه (نْثمح لدعلاب طسقلاب دهاخ

 ههكح نيلماعلا بحهتناناقنيظسةملاس<قلانا هل |وةامأ وح رلاب منيب مك نام أ لاق طسقلاب مهنه ١

 1 ادعاطتق ١ هنملا هذ مهلعةتبا تاو 0 ادن ضأ وهنانك ىف هل ارت ىذلاةهاكع مهنن نياق |سانلا نين

 نواعساقلااماو ىلاتعتهننالوق هئضوزوكلا هانعفطسقامأو هباطاسقا طدة» قلاب ىذقولدعاذا همكح ىف
 هاروتلاةهدذعو كنومكح ف .كو) ةلوقلت وان فلوةلاوو قاعان غن رئاخلا كلذن تعب ايط> مهل اوفاكف

 تس تشاليح
 رج انيط هلابك هيقؤهتن مدح نييغاراوت اب تاالاع من دله ىلا مهشي راوموموةوةحفاودر

 دوهلاءالوهْك مكك ف.كوةرك ذىلاعت نعت ( نئنمؤان ككل رآاموكلذداس هت نمنولؤتن م هللا <> اهتيف
 سف اال ملل س17

 والا ةدحو فو ضرتعم ضارتعا_ (140) . مهعزب النيدلارومأن مرعأ ىفاو عرس اذا نيدلا فةبالصلانيبوهنل ةدهاجا نيب نوعماخلا
 ناّدةلامم مئاللاريكنتو

 طقأ.ثنوفاذحال لق هناك
 الذ ماوللا نمدحأ مول نم

 توعن نءركحذ ىذلا
 ةلذلاو ةسمجلا نملاكملا

 كراستا هللا ل ذذاه ريع و

 هناّةرعاشالات لاق هقمقوتو
 ةةواكلا_عالا نا ىف رص

 ىلع ءقاج هلزتعملا اوىلاعت هلي

 ناب فءضو اطل الا لعف

 لكلا قىدى ماعمطالا

 هدئاق نمصسخالدب الو

 ةردقلا مان ملع عساوّنناو

 لذفلا لهأ لعن لعل الماك
 نارلعاو لضغلا وسهيتورف
 .ناىفافال ننرسغملل

 ةي"الاف نم روك ذملاموقلا
 ةداّتقو نسحلا لاق مهند
 مه ع رحنبا او لاصذلاو

 نذلا م منال هباعحأ وركب ولأ

 لاقوةذرلا ل ه5 اولتاه

 راصنالا قتازأ ىدسلا

 نا لهأ مهدها لاهو

 ىتنلاراثآتلزناملامنال

 ينأكلاأوةياعمقالص
 مهلافو ئىرعشالاى وم

 :تورخ 71 لاقوا داعم ود

 ةنائورال سرغلا هسه

 نعل تس مل .وةيلع هللا ىلص

 ىلع هدتنرضفتن الاهذه
 اذهلاقونانإ قناع

 نسدلا ناكو ل لاق مث هقزذو

 نملاعر هلأثلابرثلاباعاعم
 ةعدشل اتااق وس راق ءاننأ

 هاعمللا ىذز ىلع فتازن
 ىوراخا ههح وليا مركو

 فد عسوهيلع هنبا ىلتص هنأ

 يح موب لسع يلا ةنازلا
 ٍإ 00000 ا ا

 مامالالاو نب رستغ ا ارثك 1 ىانغت ايهبف ةلزانةن انا هذا هدعب امنالؤ هلؤسروهللا هم وهلودروهنلانخ ل -ونجلا ةدراولا نعفدال لاهدق ناكو



 اصناو ركن أاوناك واركى أ ةماماىلعاوةغتانيذلا نال: مامالابهذمداسفىلع (144) لئالدلا لدآ نمشي الاهذهىارلا ندلارفل

 ىضروعت#اما ىلعابلج
 نب دب ص وبهلك ناكل هذنع هنا

 م-ميراحت موقب هللا ءاج
 مالو قحلا ىلا ه_هدرتو

 سمالا لد 2 صحالا نك

 ةعيسشلا ةقرف نافدضلاب

 لمح ادبأ نور وهقم
 رصدانل اوصنل امدعب مرا

 لود وهب ن اةعمسشل !تهذدم

 ءىبحاللاعت هناك وم

 دارم العلو مم راحت موقع
 كلذوهىدهملاحورخع
 ندب ناد نم هب راع ناف

 لئاوالاةبراعتىهلث اوالا
 قدرطب هنرك ذاعا اذهو

 ليملاوةسصعل !لجالال عذملا

 ةباضلادا ديراداةّدعا ناق

 أَو مي ظف أ مارخلا

 ىسممامل هناحجس هنا م غرلعأ

 ا : الاف

 كلذ دعب صعأ راغكلا

 هتالاوم قك نسم ةالاوع

 لق لو 34 وامنا لاَعف
 هللاةبالونا معبلك ؤامل وأ

 هللا عسبت ىفابلاو لصأ
 هبفواونمآ نيذلاو هلوسرو
 ةماعدارملانا لوالا نالرق

 تلزنةي الانالزيفمؤملا

 ةصق نم مام قفو لع
 ىوروتماصلا ن هدامع

 مالس نبهقلا دبعن ااضاأ
 انموق نادهنيالوسراد لاق
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 دعمل كيا ةسبأ 1

 ةد "الا هزه تلعن لزانملا

 ىلاعت هللا اندذر اولاقف

 ءالوأنينمؤلاب وهفوسربو
 .حدملكلا فوئعأوأ صدأ ىبعب بصاوأ نومي نيذلا مهىلءوأ لدبلا ىلع عفر هل <ةوةالصلا نومبعي ندا لاقمت

 اهماوق>امنا اهبن ورد ىنلا ىءوىل_ءاهتازنأ ىلا ةاروتلا وهدان ءومهتم [كح كلب نو طريف مهندب لشاب

 نولعب وهنوغفادتدالو هنو ركانتبال اذن ولعن ىمكح نف كح نمهيفامزاو ىبن ىلعهتلزن أ ىذلا فاتك
 نما اس بج 1ك انوكرشي لودي نولوتب كالذي مهل ع عم مهو مج رل نصا ىنازل ا ىلءاهمق ىمكح نا
 هنم عد رقت هناف لسوهيلعهتلا ىلصهيبذل اياطدةهرك ذلاعت هللا نمناكن اواذ هوىلانامصعو ىلعةءا اوسمبف
 مسوء«ءلعهللا ىلص دمت ىبن معد وبل ااهيأ تور درفت فك ىلاعت مهللو وعي ب , الاهذه مهمفتل رنزيذلاد دوومأل

 ْنَمئن وم هي ءاب بجو لع ق> هلا هن هىدو رعت 0 اوك رثث متن ومايا مييذكت وهن وبن 13و عم

 ىهكح هس كرتب متن اف ىلاتكى هنوبنن نو رقت ىذلاى وميك ءاجىذلا ىمكحن رعت منك اذاق لوي هللادنع

 نيذلادوهملا# اوهلاحن ءارعت هر 71 00 و د“ مصرا ىمحكح هناديجش ىبن هيك ريع ىذلا

 0 كوأامو قالة كح نعني الاد. كح نعنيرئادللا نم مج ”اراغن لاحوهدنعب الاه ىف مهتغص ف صو

 ىءبنن ىلع هلزن اىذلا هياتك ىهبكح ىذلاهنلا محنعدوت نم ىألعغلا اذهلعفنمامأ لوي نينمؤملاب
 لهأ لعف نم سيل كلذ نال سو يلع هللا ىلصءبدن ةوبنوهديحوتب رقاق هلوسر وهللا ود ص ىذلاب سيل هقلخ
 نعياح ىنث لاقنيسحلا انث لاقعءاقلا امشمع امكهنعفارصنالائشلانعىلوتلالدأونامالا

 لاق ىثملا ثا هللا ناتك ع نماوك ربام مهلون لاق كلذد سعب نم نولوتد م مد :كنبهللادبع نع رحت
 50 ل تاع عةرملط ىنأ ن/ىلعنعحلاصْيةب واعم ىف ”لاق لاس هلا دمع انت

 ا لاقذاعمن رمل ا 2 ةاروتلا فهمك هاريخ اة هّننادودح ىسيدطلامحاهيفةاروتلا مهدنعو

 نش نمهسبفا و رحاشت امهتنا ناد ىأءتلامحاهيفةار ماع هدع وهلوذ ةداتة نعدعس اذث لاق دب بر

 نع طايسا 5 لاق لضغم نب دجأ ا لاف ني سلا نيد ءم * ب رج هن هلا كلذدعب نمنولوتي مثمهلدتق

 م-رلا لون هللا كحاهمذ ةاروتلام هدنعو نو مكح فيكو وهريعت هر < ةىلاعت سرا نعي لاقلاقىدسلا

 (اوداهنذلاولس أني نور مير وفدمعد هاف ةارونلا زن هلو5لء وان ىفلوَقلا ٍ

 لود >4 رونو نينصحلا نيينازلا مح نممنعدوهملاءالؤه كل ًاسامنا.باهسف ةاروتل اانلزثأ انا هرك ذىلاعت لود
 ىف ةاروتلا مع م<لوقياوإ-انيذلا نويدنلا اهب مع 0 ءايضو مهملعملط ا مءالجاهنفو
 اونءذانيذلا مهواو طسانءذلان دو.دذلانيبنازلا ما نمهيق لسوعملعهللا ىلصىنلاىلااومكة-اامعف ىاكِلذ

 نينازا لك كك مل وميلعهتلا ىلصاد ان .دن كلذ هر هذيلا ع:هللاىعاماو هباو رقاودللا :

 نمد لبق نمو ةددلاو صاصّةلا فةظب رقوريضنلا ىلتق مدنيب هند وست ىفو محولاب دوهملا نم نينصحلا
 طابسسا انث لاقل ضغمنيدجا انث لاقنيسللا نيرمت مرح مكهنناوك- نم اههفاعك< ءاسنالا
 مسو يلع هللا لص ىنلا ىنعبا اولبسانيذلا تو. 0 رونو ىدهاهجفةاروتلاا ا زراانا ىدسلا نع

 هن نم ةد"الاهذهتلز ناسا لوقي ناك ملسوم .لعهشا ىلسهنلا ىن تاانا 5 ذلاق داق نعدمعس ادد

 انريسج لاق از رلا اسمع انربدتا لاق ىب< نين سحلا انثص نابدالا لها نم هاز س نم ىلءودوهملا ىلع

 دومعأ أ نملجر فز لاق ةربره ىلا نىعبيسملا نيد. ءسدنع نحو تبرم نم لحر انث لاقىرهزلا نعرمعم

 اهانلبق محرلا نودايتغبانادفاناف فرغختب ثعب ىن هنافىنلا ادهىلاانباومهذا ضعي مهضعب لاعف ةأ ماي

 قرصا ف سلاج وهو مسوءيلعمننا ىلص ىننلااوقاف لاق كئاببنا ن ناسفة هنادي است

 ىل_ءماقف ساردم تدب ىتحتملك مهماكب ملفات روهنمد أ ساو لحرف لوقتاممساقلااب اياولاةف هبادتحا
 محي 7 نصحا اذا فز نمىلءةاروتلا ف نود تام ىسوم ىلع ةاروتلا لزناىذلا هللاب دشن الاقف بابل
 طلأ هاراملف باش تكسوامم.فاطن وامهترغقا لباقي راج ىلع ناينازلا لمح ناةيبدتلاودا< ومبح و
 صصخ املوااف ملسوهيلعهنبا ىلص ىبنلا ل امف محرلا ةأر وتلاىفداناف انتدشنذامهللا لاقفةرشنلاه
 هج راوداراف سانلا نمةوس -افلحرفزم م-رلاهنعرخاف انكوامن مثاله نمةبارقوذلحر فز لاق هناا

 ىنلا لاق مهيب وعل اهدهىلعاو ملبطصاو هجرثف كيي>اصن ء ىحت ىت>انب اص مح رب الاولاؤو هنود هموق لاف

 ىلص
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 1. ادم زج خصل ا سس سس ممل صب عع دعم صحم يمسح ل سس عم صصص
 انا مسمؤتالزذ 2 ”لاءذه نا انغام ره لا لاقاج رفاه ماقد ر وتلا ىفامع هك اىفاف مسوهيلعمللا ىلد

 انث لاقرس.اَعلا انثص ممم ىبنلا ناك فاواسانيذلا نو.دنلا امك رونوىدهاجقةار وتلا انلزنا
 1مرات ىنلااو نذل توينلاا بكت هوقتمر كعن عمي رحنب|نعجباتص ىنث لاقنيسملا
 ميش هان ريسخا لاق نوعنبورع د لاه ىجذملا انثدص قطاع دابق. ناويكشمابنالا رح قرد

 ىعب 0 وهيل عهللا ىلص ىلا ىتعنا ولسا نيذلانو.دنلا امم هلوقىفنسملا نعفوعنع
 : ناك نم اوف -اارابحالاو نونا زلاو) هلوذ ل وان فلوقلا ُُه مه_ثذتالو مهنيب كح افدوهلا

 مام ل نامز لكافه اىتاااهماك-اوةاروت لاب كح وهرك ذىلاعتلوقي (ءادهش هءلءاوناكوهنلا

 ءارصبلاءاكسملا ءالعلا مهوفلاب رع توينابرلاو رابحالاو نو.ناب رلااو ات !نمذلا نيبد لا عماهمف مكسملاب

 ىخضمامفنينناب رلا ىئسعم انيبدق ةوءاذعلاو اههرابحالاوم_عطاصع مايقلاو مهر ومار ريب ديو ساذل اس ا.سسإ

 بعكل ل ةهنموئثلا مهلا ملاعلاوهو ريد عج مس مافرايدالااماوهبق لد وأَتلالهالاوتاو هدهاؤش
 ضعن ناكو ءاذل اسكت : ريجرامحالادحاو قلع رعلاتعبجسامرثك ١لوقيءارغااناكو راجالا بلك

 هيلعهنلا ب سهئالوسرلا ري ل ع وأتلالهأ

 انث لاقنيسملانيد# . "مش دع كلذلافنمرك ذ نينص#لنيبنازلا ىلع ةارو: :لا ىف ىلا نعت هللا مت لو
 دقوا روصاغش | اه-هل لاعب نا دوبل نمتالجو تاك لاق ىدسلان ع طايسا انث لاقلضفملا يدجا

 ناكر هيءاريسح الا ةاروتلاىف ئثنعامهل بالنا ادهعداط طعاو اكسب لو سوهبلعدننا لص ىنلاااعبتا
 0 انامهل اسف امهاعدف نم ناب عش 7 وهيلع هللا ىلص ىنلا عب :اامئاوريرخ 0 واس رامهدحأ

 اهبوكتح رونو ىدهاهسفةاروتلاانلزتأاناهنلا لزناف هو ريغ فيكو نيكسملا قز وفي رسلا قر نيد ناك فدك

 نذالاب رودانب|!مهرايحالاو نويثاب رلاو سو هيلعهللا ىبص ىلا ىتعنا وداهن.ذللاولحأ |نذلانو.نلا
 ءادهش.هيلعاوفاكو هبا بايك تح نساو طوس انعرا امحالاو تو. دأب . ىلا لاعفأب روس ارك ذم اوداه

 ءاسثالا اوإسماهم م اروتل ناري اهرك ذىلاعت هانا لاقي نا يزيل اوعلانم باوصااو#

 قل د دق هناريغ امهريغوابر صان 2 : كلذ. ىنعنوكت ناز و< دقو رام>الاوءةلذن متويناي رلاودووملل

 نييناب ىلا نم ص اهب ىبسعم هنا ىلع لب زخاارهاط ىف ةلالدال اورجحو ىفاب رلكوءاسسنالاو بم لبا زنتلارهاط

 اءاةىذلالثع وليزخلارهاظب دنا الا فلل خاد ريس لأب ر لكفاهل ماسلا ب < ةح شل ذب ثءاقالورا.>الا و

 ةلس نعىنأ انث لاف عسب كون نايغسس (نياص كلذلاق نمرك ذلب وآل لهأ لاقراب>الا لب وان

 نعش عشا نعصةح اك لاف عيكو نبا م مهزاهقف رمهؤأر ةرايحالاونويناب رلا كلاهذلا نع

 نع عد ىلأ نب ان ءةنيع نا انت لاا انياص ءالعلاوءاهةغلازام-الاونودناب رل نسحلا

 لع و لادن زب 0 لاقرمشب اًنيثص رامحالا ىوفءاملعأ اوءاهقا ارامالاو نونناب رلادهات

 3-5 م اذث لاقر ماقلا نص مها عراب>الاودوملا ءاهقفثودناب ىلا ةداتق نع

 انرمشأ لاق سنون ماع قدا نماهيفامع كح مهلكراي>الاوتويناب رلاوةمركع نعي رحنب نع جاع
 ءانعم تافه ئ نماوظفش“ اا هلوفاماوءاءلارامحالاو ةالولانو.ناب رلادب زنبا لاق لاق بهوئءا

 هللاباتك نلف اوعدوتسااعءالعلاىنسعب راي>الاو نويثاب رلاوةار وتلاوعا او ؟نيذلا نويدنلا 2

 نا ىتعب هناقءاذهش ىلع اوناكو هلوقامأو رامحالا هإ-هنماو اموهسا اع هلوقىفءابلاوةاروتلاوه ىذلا

 ىلع اوناكواوداهنذالاومل-أ نيذلانيذلا عمار وتلار مك هللا ب اقل ماو ءدوتساا؟ رام>الاو نيمناب 2

 هتاضةو ىموم هن ىلع هز ىذلاهنلاباك«مهلءاوضق م 0 0 ندذللاو 5 يذلا نيربنلا مح

 اوناكو سابع نيا نعهسأن :رعىلأ ىث لاف ىمع ٠ ىت لاقى 1 ىلا لاق دعس نرد ١ مب دع 5ك امهملع

 وهنهللادنعع نم ءاح قدح هنالاق 0 هل وهيلعهللا ىلص رمح ءاذهشلا مه رايحإلا ونيسنأب د رلا بعت ءادهشهلع

 الونوٌسءاو سانلا | اودحالف) هلو5لد وان ىفلوقلا و قارون ىغقفدوملاهتنأ دمشهللا ىأ

 ىمكح دفنت ىف سال سائلااونختالوهراش اؤدووبلاءاذع هرك.ذكاعتلو#:. (ال_لقانك لان .اياو رتشت
 سو تسب بسم يسب بيم ا ص سس سم سل اح ساس م ماعم مسج صصص لس سس

 7 ('سالس  (ريرج تبا )- 19 )

 55 روغضاش ْن وذاقذمىأ مل سمول

 ههاوفو ىلاغتةلبا ماو" ال

 مهناشنمودارملال.ةو
 هرماكو ةالككضلا ةاعماتا

 هقرمل ركذلاب عوكرلا

 اوناك ةناوصلا نا لُشفو

 نيغات# ةباالا لو زندنع

 نم مهنم تاغضلا هذهىف
 نمو مو ةالصلا أدق

 مهنمو ريقغلاىلا لاملا غفد

 هالدلاىف دعب ناك نم

 ىل_عتن الاثلزنف اعكار

 لوقلا مهلاو>أ قفو
 صخثدارملا نا فاعلا

 ىلع و نيسعم

1 

 مم هلعف لثم

 1 نم صختلا 5

 وبأ هنأ ةمركج ء ىو َر

 نع ءاطع ىورو 0

 ه.اعىلع هنا سامع نءا

 هللا ديعتاىور مالسلا
 هدهتارئال لاق مالس نبا
 هللا لوسراد تاق ةداالا

 ىدصت ايلع ثيأر انآ

 وهو جان ىل- هكا

 هالوتن ن . و عكس ار

 هر فلآ نع ىورو
 لوسرعسم تءاسص لاق
 لومي هلال هلا
 لثاسف رهاظلا ةال صارو
 هسا قالاد
 لئاسلاعفرف دحأ هطعب

 لاقو ءامسلا ىلا هدب

 تاأسىا دهُا مدهللا

 امم لوسرلا دعم ىف
 ىلعو ا.شدحأ ىناطعأ

 متاغاهذ ناكو ىنفلاهرصنخغ بلا ]ا[ هوافاعكار ناك مالسلا هن نق
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 ىلا ىرد .ىل .حرشا

 ىرصأ ىف هكرسشأو هود

 ددنساةطان ان ارق تلزناف

 لعحنو كيءخار 4

 انآو مهلا اناطاس اكل

 كييغسسو كيبن دم
 رمدملا وىرد_مىلخرشاف

 ار زو ىلل عجاو ىرمأ ىف
 هب دد الع ىل-هأ نم

 هللاوؤرذوبأ لاق ىرزأ
 هنلاىل#ص هّنلالوسرتأام
 ةماكل هذه ملسو هيلع
 لاعذ لب ريسج لزن ىتح

 مكلوامنا أرقا ادم اي

 تلدتسساف ةئالا هلا

 مامالا نا ىلءاهبةعي_كلا

 هللا ىل_ص هللا لوسر دعب
 نبى عه سوه اع
 مالسلاه بلع بلاط ىلأ

 ىاولا وه ىلولا نال
 ةمالار ومآ ىف فرممتملا

 مالسسلا هع ىلعهلا 8
 هريسغو رذ ىلإ ةناو ر

 نا نم عنلاب بيجأو
 فرصتملا وه انهه ىلولا

 بهلاو رصانلا هيدارملا ىلع

 اهنلع ىسهنملا ةبالولا نال

 اهف و ة. الاءذهلبق اهف

 اذكف ىنعااذموهاهدعب

 اضأو اهم رومأملا ةدالولا

 دنا نكح ماملعنا

 ةء لال وزن لاس فرصتلا

 نأارهاط ىضتقن اهناو
 قدل_صاعتنال اولا ن وك

 قالطا اضدأو لاخلا
 ددحاولا ىلع عسجلا اعل

 0 ا ااا ا" <-لسلسس اا ا ا_ 933333333333973 1 3

 ك.ءاواق ٠ نوك نأ تح مهضعبتاذ نينمْؤااةماعاونم |نيذلاب دار اف ةةقهل اىالطالا فل مالاوزا<ةرمات< )الدال

 01 0 0 جل يح صل ل 2 2 7 2 صل حج هج ص جس ص مصمم م د ع حم ص م صصص سلا سم مص ص صصصل همس مص ل جس 2 دس تسب سم تس سو

 الو ىنذابالا عفنالو رض ىلسعكسل نو ردقب الهنا ترمأام ىلءمهلعهئاذماوىدابعىلعهيتمكحىذإا

 هليأ لزنأاع مكن نم و هل ود قش دح> نعمك را اىبأ نع ثداث ىلأن بس يم> نءنامغسنعىأ اك

 للامام ا قدقددددعااببعءعجحج[0١[ل1لل072 اجلا ررل>7ب7بْاللللللللا 0700000000:

 ناف قات نمد لك نودىوشخا نكءاوئيند 2 !نيئنازلا ىلعةاروتلا فاك هتلعحىذلا مجرلااو 4
 انث لاقنيسملان يدمج . "تاع اكىناتكنممتظغ خس ااموكنا نك ىفىناعاوفاخو ىدبب رضلاو عفنلا
 اوكشفسانلااوث2اللوقد نوشدناو سانلا اوُسْءالقىدسلا نع طابسا انث لاق لضفملا نيدجأ
 ىلع تلزن أ ىذلا ىلات5تان ان يكسحلا كرءاوذانالولوقءال_.لقانكى ان اءاو رثشنالو هلوةامأو تازئأ ام
 تءساا لك ا نعمهم مدرك ذىلاعتدارأاءاوليلقلا نعااوهكلذو اسسحاضوعراب>الاا هيأ ىدوم
 اهولديئاا ماكحالا نمكلذريسغو نينه |نيدنازلا فهن مكحاسعءمكح مهريغتو هللا باتكمهغب رت ىلع
 لافاليلةانت ىلا اباو رثشتالو هلوة فدي زنبا لاق لاق بهو نب نري أ لاق سنون نيش هاك اشرال م مابلط
 هب اوذحاناللافان: كاب اباورتشت الو هلوةفدي زنءالاق لاق ىرخأ ةصملاقو ىلاتك ىلعتمسلا اولك ارتال
 انمثىانت اياو زتشتالوىدسلا نع طابسا انث لام لضغملا نيد ًانث لاقنيسحلانب دمت [نشدص ةوشر
 هلبال ارنأاع محمل نمو) هوقلي وات فلوقلا 8 تل زنا ماو ْكَت نأ ىلءاليلقاعمطا وذات الو الملف
 هدامعنيب اك هإهدوهيانك ىف هلزن أى ذلاهنبا م مكن موع رك ذىلا عت لوي (نو رثاكلاوه ٌك.ئلواق

 ضعبىفو ماضةكومحرلا ناتو ممضااوةيقلاب ني:صحلا نيينازلا فد وهلا كك 1 ريغب حو هاغدشاف
 نيدهللاىوسدسقوكد داايءاثدالا فو صاصٌة اب فارسشالا فو ةيدلا فدند ضعب فوهإ ماك ة دب مهالتق

 هيانكى هللا لزن أ فىاومكع مل نيذااءالوهلوقي نورفاكلا هك ئلوافةاروتلا ىف هيلع كلا ف مهعج
 ىذلا قمااو رثسنيذلامهلوةد نورذاكلا مه هباتك ىف هلزن أ ىذلا قمل اومةكو همكحاو ربغواولدب نكسلو
 دقو .ءلعومهودحخأ تعمل هياوضقو» ريسغمهلاو رهط" او سائلا نعو وطغوهئددت ودغشكم هيلع ناك

 .دوهيلا هيىنعهنانم ثا ذ ىفانلث موكب مهسضعب لا قف عض ولا اذهىف رغكملا لب وان ىف ل والا له ف لتا

 نعي واعموأ ان لاف عبك ونا انئارص كا ةلاق نم 2 د ةمكحاولدب و هللاباتك اوفرحسذلا

 هللالزن عمك م نموه اوقف ملمس وهيلعللا ىل_هىنلا نغيبزاعن.ءا ارم | نع و ص ن هتئادمع نءعسمعالا

 مهل اوافهنلال زن أ اع 5-5 نموت روما ظلا وه كلل وافهننالزن اع < م نموت رو ,رفاكسلا ودك ئلواف

 وبأ انث لافمساقلا نب د_# انث لاوقعما انث لاق ىئجثملا ْئمدص اهلكنب رفاكلاىفن روعباغلا

 نورفاكلامهككواف هلال زن اع لنموةدئاملا ىفىتلات اب الاثال#ثلا لاق حلاص لأن ع نادح
 نبا اص راغكلا ىف ىهئش اهنممال_ىسالا لهأ ىف سدا نوةساغلا هك .كوان نوملاظلا هك ئلواف

 نوملاظااو نورفاكللا مهكثل اوأه هللا ل زن اع < ل نمو لاعذلا نعنايح نأ نعمأ انث لاقعءسكو
 ناملس نب رميعملا انث لاقىلءالادبعزء دمت (نيثرص باكل !لهأ فتان الاءالؤهتازن لاه نوقساغلاو
 منموهّنلالوةتب أر زاحتابأ اب اولاقف سود سن و رعىنب نم سانزلجتابأ ىنآ لاقرب دحنب نارع تعمسلا#
 نوملاظا!مهكئاوافهللالزنأ اع م</نمواولاق :لاقوهق-أ نو رفاكسلا هك واقهنلال ارنأاع مح
 مهفزا ار اي اولا ةف لاه عت لاقوهق> أن وةساغلا هك واق هناك زن أعم منمواولاق معنلاق 8

 م-مااوذرعهنمايشاوك ر مهناقنوعديهملاو نولوةب هبوهيدوتب ديىذلا مهتيدوهلاقهنبال زن ا اعءالؤه

 نو>-رةالواذنهنو را متنأ مداوىرأ الىماذ م. ىلوأ متنأ لات فرعت كنكلو هنااوالاولاةفابنذاو اصدق

 انث لاق جاع انث لاىنألا "مص اذهنءاودوأ كرمذلالهأوىراصنل اودوهيلافتلزنأ اهنكءلو
 هلال زنأ اع م ملنم وهننالوقي هلاولاةذ لاق ةمضانالا نم رغنزل يأ ىلاادغلاو رب دح ني تار ع نعداج
 ىنعي تولع ا عنوامعب هنازلتوبأ لاق نوةساغلا مه كئلواف نومااظلا مه كلماواو نور اكسل امه ككواف
 معئاملثم ملعتا كنا هنادامأ اولاق ىراصنا اودوهيلا ىف الا هذهتلزن أ امناولات بنذهنانولعن وءارمالا
 ناكعنع نكسلو هنوذرعت مدكاون اوذرءتامفرعنالف نناما امال ذب قحأ متن لاف مهاشخت كنكءلو
 ميكونيا ان صو تايغس انث لاقنجرلادبع انث لافراشبتبا [نثص مهتيشت نمكسمأاوضت



 (117) يالا اضدأو ضعبءاءلوأ مهضعب تانمؤملاونونمؤملاو هلوةك ضعبل ارمصان
 كا جبس ست 7بببت7222027272727 770707222222 2 يي يه ب ص

 نكلستلوة رم لكم هلو ةولدس لك مكسل تناك ليث ارس اوذب ميل ةوخالا من لاق نورفاكلا مهكئاواف
 لزئأاغكض )نمو لاصذلا نعزام لأ نعىنأ انث لاقعكونبا 3 رص ارشلا رذق مهب رط
 ئدانه يمص بالا لهأ ىفتائ الاءالؤهتازنلاقنوةساغلاو نوملاظااونو رئاكلا مه ئلواف هنا
 ميل نمو غي ذك لبق لاق ىركسأا لأ نعت باث ىلأ نب سرب نع نايس نع ءعبكو انث لاف ىرسلا

 ىحي شت ند ىلا مضض نجراادبعنعراشب ناثند>وت رك 3 نورفاكلام ه كيكواف هبا لزن أ اع

 ةغيذح ل ->رلًاسلاق ىرتعاا ىنأ ن عت د أن ىلأ نب تدم ع نءىروثل اانرمخ لاق فاز رلاد عاريا لاق

 نوةساغلا مهكئلواف نوملاظلا .هك واف نو زفاكلا و طامهكئاوافهّمالز زنا يكل نموتاب الا ءالؤه نع
 هتلاوالك ه ةواس لك كلو: رس لك مهل تناكتا ليل 0 اوني كل ةرخالاع لاق ل.ئ ارم !ىنب ىف كلذ لمع ذلاق
 نعىروثلااانرمحأ لاق فاز رلاد_بعان رمحخأ لام ىح نب نسملا انتهص لا ارشلاردت مهب نط وك احنل

 قم ام لاق دي زب 1 لاين ار 00 باكل! لهأ ىف تادا الاءالؤه لاهم ءنعل-ر

 لكشف تازنأ تان . الاءالؤهنااذلر تس ذنورناكلا مها هلا لز اعكعل نمد هلوقةداتق نع

 هلوقثم ءنءمي رح نبانعجادع ْى لاقنيسملا ان لاه م- ءاقلا انمص مهنمناكنذلاد وهلا

 ناك | اوكرت مواكب اكل لهالنوةساغلاو نول ظلاونورذاكلا» هكءاواف هلالزن ابوك /نمو

 نب ءارعلا نعة صن هلزادمع نع شمعالا ن عود , واعموبأ ىن لاقنيسحلا ام لاق مسماقلا نيد هليا

 مح :اولأك ى هز نمد>-نود_ت اذكه لاقف م هاعدذ دواكت مت ىد وهس سول عدنا ىلص ىنلا ىل عملاق بزا رع

 بانك ىف فازلادحنودغ اذكهىمومرلعةاروتلالزنأ |ىذلاهنيا هد ألاجف ينان 1 نمالجراعاف

 فد رشلا اي دح اذا نكسفانفارسث فرتكه نكلو مح -رلا نب ادكىف ءدح لرب لاذ ىتت ف ؟كاناالولواللاق

 لاةفمجرلاناكمدللاو مهلا ىلعاعبج عمتجلفاولاعت اناقفدحلا هيلعانةأ عيضولانذتآاذاو هانكرت
 لو.رلاا هيأ اي هللا لزنافمحرف هن ص افهونام أذا لم امحأ نمل وأ ىامهالا ل توميلع هللا ىلههللال اوسر
 دوهتلاىئسعب تورفاكلا م واقدننالزنأ امسح لنمو هلوقىلارغك-ل! فنوعراس نيذلا كنزححال
 لاقىلعالاد_ب,عزب سنون ماع اهاكراغكلل نوةساغلا مهكئاواف دوهيل اىنعي نوملاظلا م ه كئلواف
 م>نمم_هلاف نورفاك-لامسهكلواف هنلالزن اع م لنمو هلوقىفدي زن الاق لاق بهون اانريخأ

 ربأ انث لاقدانه ع رص رغك دف هللا دنع نما ذه هياتك نأ معز وهللاباتك كرب وهدس بتكىذلا هياثكب

 مماقلاث ب دحوم مس .1ءدّنلا ىلص ىنلا نعبزاع نب ءارملا نع م نيب هنا دبع نع شالا نعي 20

 انعمجاف فيعضلاو في رسشلا ىل_عمجقن ئثىف عمتهتلفاولاعتانلقف ثري دحىفلاق دانه ناريغ نسحلا نع
 تهونبا انث لافعبرلا ايثمع ماقلاثيدحو هن ثيدحلارئاسوى+رلا ناكمدلجلاو مممحتلا ىلع
 هدنعلحررك ذفدوعسمن ةمتع ث هللادبع نب هتاديمع دنعانك لاقهسأ نع دانزلا أنبا لام

 امم لنمو نواالغلا مهك ئكلواف الن اع : مك نمونو :رخاكلا مه ءواق هللا لْز :اع ككل نمو
 ملامىلءتان الاءالؤه نولوأتي ساذلا نما اريثكن ا هتناوامأ هنلاد.ءع لاةف نوقساغلا ءهُكٌءاواف هلال زن
 دق تناك نيسةغئاطلا ىدحا نا كالذوريسضنلاوةلظب رقمهلاق دو جن هنيبح ىفالان لِ أاموةيلع ن ازكي

 هلق لشف لك ناىبءاوخ ط داراوضترا ىت>ةنبدملا مسوء.لع هللا ىلص ىننلا مود لبقامترهق و ىرخالاتزغ

 اهرفمهوطعاف قسوة ثامهتيدفةرب رعلاىف هللا تل: للتو لكواقسو نوس#نهتد دف هل لذلا ع نمور زعلا

 ىخلاولس وهيلع هللا ىبص ىذلا مدقعناَتعُن اطلا تاذف كلذ ىلع هول سو تاع نيا لص ىنلا مدقف ماه عدو

 رد را تلاعفالمتف هز ٍِ زعل نم“ هل_لذلاتب ١ اصأ كلذ ىلعءامدا مت بقامهنلع رهاب ل م وهملعهلياىلص

 ةيد بع ةيدد_داو مهداب ودا اومهنيدىح ىف و اد اذهناك لهو لذلا تلاع ذ قس 6 وطعا

 نأ ىلع ا.ضارتف مل وهيلع هللا ىلصادج عكنبب واتس اواعحافامع< وك -نماق رفاذهو نب انطعأانا ضعب
 مسوميلعمتلا لص ىننلا اهمطعبالنآ تيشقناهني. ترك ذنةزب زعلان ام مهند لوم .اعهننا ىلص ينل اولعجب

 م هل اولاَعْؤْنيَمفامْ نم مهتاودخا وهم .اعدّنا لص ىنلاىلااوسدفا نما ممادجأ ىطعتام ف عضاهماعتت أ نم ٠

 نم سماك ر كد ىأفتل 0

 درا ىذاوه ههنأ

 دا اضبأ هذه

 هلع بلاط نأ نيىلع
 ف ,رمسختأ 0و مالسسلا

 ءالؤه نم نآرقلا ريسغنب
 ةىاالاثناك واف مامالا

 جتحال ىلعت اما ىلع ةلاد

 هنع نولتيامب محام اهب
 ىروشلا مون كسلا
 لهاا رمخو ريدغلا ريخع

 هلئاضفومبقانم عسجمو

 1 ”هلاد امنا بهو

 نآأك ام 1 اا

 ةاحفق ف رصدلا دفان

 هيلع هلي ىل ص هللا لوسر

 هنأ الا قبس ملف ملسسو

 لون نحو اماما ريصنس

 دعب نكللو هجوم
 نأ نموةثالثلا خويشلا

 هتماماىلعل دن امنا متل
 ىلص هللا لوسر دعي

 ريغ نم لسو هيلع هلل
 اوناكم هنا اضد أو لهف
 فرمهتملا تاب نيسعطاق

 الف هلوسروهللا وه مهف
 كلذرك ذ ىلا مسمة>اخ

 هللا.اوامنا هلوقب دارملاو

 هللاناك نم نا هلوسرو

 ١ء ىأف هل - رصان هلوس رو

 ةرصنملا بلط ىلا هبةجاح

 اذاو هريسغ نع ةمحلاو

 ىبعع المعتسم ىلولا ناك
 دا ربنا عنتما ة رم ةرصنلا

 هنال فرصاملا نعم هب

 ظفالا لامعت_ءاروحال
 نات كالسكالط تاكا ا ةالالا نسق ا كا داس اقالة حست ككاظمفا |

 بودنمللالبحاولا م !ةاكزلا اذ. ورح دللا راصن ااه هدد !لعح رزيق نينم هوما ميمق ىلاعت هناح-ةاعم هبم و هقم الك ىف لرتشملا



 مالسلاهلعالعن أر وهلا نمو

 غرفيالف هقلب بلقلا
 لكاسلا . مالك عاول»
 هسلا معاخللا عندىلاالو

 الام لإ اريثك لع هنال

 له متاحللا توكي نأ

 ًاموأدق ناكوأذ تملا

 هذحخاف لئاسلا ىلاهن

 نان ا قلاو نئاندلا
 ةءاكالف ةياورلا تك

 مظع ىلسع ةيوق ةفالد

 مال_سلا بلغ ىلع تأش
 كلذلاثما قةسسقانأاو

 الا لئاط ال لبوطت

 ال بهاذا باعصأ نأ

 اندروأ اهف اوماك:

 لس ىلع مهمالاك ل _صأح
 لوي نمو راصتخالا
 نالاؤ وحر هللا
 ب هللاب زحناف ١ ونمآ

 رعضملاماقم رهظملاةافا

 مهم همافدارملاواغي رمثت

 لحرلا بزحو نوبااغلا

 صال نوعمتمحملا هنادكأ

 نسحلا لاقو مزح
 فو ر وأ هليأ للا

 ةلاعلاوبأ هللا ءادوأ

 لسيقو هفتلأ ع

 مسه نيشتإلا درا راصنا

 هستعدت ر توني دي . نيذللا
 بحابص وجر صاف هنوعيأماو

 دب رنأ لمح فاشكداا

 لوسرلا هللا بزحب
 مهلوتي نمو ىأ ِنينمْؤملاو
 هبيا برح ىو د_ءف

 مبلاغبال ن نع دضطتءاو

 عرج ةالاومنعىسلا مي

 مالسإلا رهط دف ثرحا ندب وسردي زب ةعافرناك سابع نب! نعاوذختتالاونما نبذل اهجأايلاقفراغكملا

 )44؟١(

 همكم مو ءانرذحا:طعب مناوهانمكدب رئاماناطعاناف لسوءيلعهتنا لصهننالوسرىأراذلاو رمخأ
 كلذ نماودارأام مل سوهنلعدتبا ىلص ىنلاو رك ذىلاعت هللا لعاق لسوهيلعهنلا ىلص ىنلا ىلا قفانملا بهذ

 رغك-لا فنوعراس نذلاكنْر الل وسرلا اهي اان مهيفهرك ذىلاعت هللا لزناف هاد ببعلاقءلك 1

 ةباقب[كلذهتلادبعأ "رمي سانا لادن هتالا نأ ع ليحمالا له ضو ل ىت> نهلك تانكالاءالؤ
 ةغصلاهذهتازن؟ م ذو دوب كالذن ىءامنا لاق تان . 21 مهل كل دريسغت عرفى تحلزا ا

 كلذلاف نمرك ذ ىرامنلا نبةىاغلاب ,ودوهلا نيملاظلاب ومالسالا لهآ نب ءرفاكلاب ىنعمهضعب لاق 0

 ىنوسللااظلاو نبل ءالقنوزناكلا كلر رد لاه صاع نعاد ٠ رك رنعفأ انث لاك منح كونا اني دص

 رغسلا أنبا نع نامفسسن ءناعشئ انث لاقع.كونبا انئامص ىرادنلا ف نوةساغلاو دوهنلا

 عيكونبا 1 "تلا ا يا ااقلا وتل سلا ىف تورفاكلا لاق ىعشلان ع

 قاس .اوانيفةي 1 لاق ىعشلا نعةمريسشس نبا نعليضفنبا اذ اولاق ىلعالا دبع نم لصاو وبن ا. ااوبأو

 مهكئلوافهشالزن اع : كك لنمو مه.فوانبفنورفاك.لام هْكئاواق هلال زن ًااعوكعم نموب اك لاله
 صاع نعرباج نع نامغسس نع ىنأ مد لاقع يكونا "ع ند سس 6

 نعةبعش انث لاقثراولادبع ندعدلادبع اذث لاق ىتالا نيد#ت (سشدع هنعاب رك زب دحلثم
 اع ء ل نرمو نيمسملا فاز#هلاق تورفاكلا مهيار لرنأابيعم نمو ىعُشلانعرغسلا نأ نا
 انزيحتأ لاق مشع انث لافمهاربان/بوقعي ٠ مي دع ىراص:لالاقنوةساغلا,هكتئاوافهتنالزنا

 مهكئلوافهللالزنأ اع نموةدئاملا فى ملا تاب "ًالاءالؤه ىفلاق ىبعشلان عقدت از أ ناد 2

 ام لنمودوهيلا ىف لاق نوملاظلا هكياوانهنلا ل اع : م /نموم السالا لهأ انف لاق نو ا 1

 لافىدهمنب نجرلادبع اذث لاقراشب نبدي امص ىراصتلافلاقنوةساغلاههكئلوإف هنالْزْنأ
 لاق نورفاكلا م هكئاوافهتلالزن اع م< م نمو هلوقف ىعشلا نعةدئاز يأ نءاب 1 رنزعنانغس انث
 ديعانربخأ انس بملا ص ىراصنلا ىف ةثلاثااودوهملا ف ةمناثلاو نيل ملا ىلوالا تزن

 نعاي رك زنعىلعب انث لاقدانه انثدع هع ىععدلا نءاب ركز نءىروتلا انرمخألاق قازرلا
 0 ىقسف نود قسفو ملط نود إطو رغك نودر :ك كلذ. ىنعلب تورخ الاه و «هوحن ماع

 : نمو هلوق ءاطعنع عي رحنا ن عناق انث لاقنجرلادبع ان لاقراشب يدمج (نيثص

 0 اواقهننالزن :أا عم منمون وملاظلا هك اواقهللالزن :ااع مع ل نمدنو رذاكلاو هكئواقهنبال نأ

 نجرلادبع انث لاقراشب نبا نة ملط نود لطو قسف نود -ذور رة5تودر د؟لاقنوةساغلا ره

 نعداج انت لاقوباخلا امد لاه ىناملا ,' رج ه]إ_:هءاطع. نءسبولا أ نعةمل- نيداج اع لاق

 نع نام سس نع ميكو 1 لاق ىرسلا نب دانه انكص ءوحخنحاب ريبأن بءاطعنعتلسيبأنببوبأ

 هون ءاطع نعي رحشب ا نع نام بدع ع نععأ م لاف عم وثيا اني ادع هوست ءاطعع نءج رحنا

 نع يك | دعس ع نع نام سس نعى 0 لا عمكو نب انشادضو عسبكو ان لاه دات 2 ١

 لاقدازه 0 هلملا نع كني الرغكي سيل لاق نورفاكملا مهل واف ها لزن ادع حب نمو سواط

 مسوسانعْتبان ءهسدأ نع سواط تل نعد ارنب رمعمن ء ناهس ٠ نعفأ عمو لاق ع ونا اني

 ندع هلسروهءشكو هت 1 المو هنلابا ارد سلو رقكهنىهلاق نورفاكلا م

 هذه ف س ا.ءنءالل_رلاق لاق د نع سواط نا نعرمجعم ن نء نايس نءةماساوبأ اذه لاق نابل

 رقك نح سداو رقك هب وهف كلذ لعفاذا مامعنن لاق رغد دعن اذه لعذ نفةتلالز اهم لنموثان." الا

 نب! نعرمعمانربحشأ لام قاز رلاد بءانرمخأ لاف تح نين سلا انمص اذكواذك ورخ 1 موبيل اوهلباب

 رثكه ب ىه لاف تورفاكلا مهُىل.اوا هلال :أاع يتب لنمو هلوق نع سابع نب لئسلاق هنأ 0
 ديعانريسخ لاق ىح نب نسحلا انئرص هإسر وهبمكو هتكئالموهللاب رغكن 4 سدلو سواط نءالاق

 لاو لاق ةلملان ءكفنال ارغك لاق نورفاكسلا مش كئلواف سوامط نءلجرنعىر والاانربخ لاق ف ار رلا

 قرشتسمةالصلا ىفنوك,نأ هلاحي قلل افلسولو ُهاكزلاءيلع بحي ناك ام

 2 'طع



 لبءاملوأ مهاياك ذات ىف انبامعل»و (|(149) اوه ندم هذاا ى سعد ثازئف اههنوداوب نيالا نملاخ رناكسف اقذان م
 كلذ لباقي نأ بح 05 ؟ت؟ 2 يض

 امغاو ءاضغنلاو نانشلاب

 لهأ ىلع را غكنلا ١ لقطع

 لأ ْنا عم ناكلا

 راذكحاضأ ناكلا

 له فتان آلا هذ_هتازنلننو رخ 1لاقو # قسفنودقسف و ملط نود طو رثكا تود رفكءاطع

 اريد لاق ىبك نب نسا ا ند كلذلاف نمرك ذوهراغكو مهوم سم سانلا ع.جاهمدا م ىهو باككسلا

 هذهل ىدر ولت ارسا ىنب فتان الاوز هتان لاق مهاربا نع :روددم نعىر وثلاانريشأ لاق ىار رلادع

 هللالزتأ اع < لنمو مهاربا نعر ود:منغنايغسس نع ىأ امد لاقعكونب انئص اهمةسمالا

 نجرلادبع انث لاقراشبنبا اًنئادع ام مكل ىضر و ليئارسا ىنبيفتلزئلاف نورفاكلا مه كتئلواف
 لاقت ورفاكلا مهُكءلواف هّنلالزت أ اع ممم نموتنإ هاد ديت قارا نع تا ع ناءعس 1 لاق

 نعمشهاريسخا لاق نوعان, ورع انث لاق ىنثلا ”ساص ء اوهلاهم ىضر مثلث ارسا ىبنىف تازن

 ةيحاوانسلعىهودوهمل افتارتلاقنو رفاك-لا مهكئلوامهننالزن امه منمؤ هلوة فن هلا نع فوع
 نع لدهكث .ةمل“ نع ناماس أ ني كلملادمعانرمخأ لاق مكه 5 لاق مهارتانبب ومعد نص

 عرفكلا لاذ لاه مك ا ىفأالاةف لاق تدهسلا نم لاعفةوشرلا نءعدوعسم نب ا الأ سام ملا قو ريسموةمقلع
 ندجأ اذث لاف نيساانيدمت ومص تو رفاكلا مهل واق نبالزتا اع مح منوة آلا هذهال

 راح واد.عهكرثذ تاز اع ل نمول وع هللالزنأ اع منموىدسل انعاط أيسأ انث لاق لضفم

 ىث لاق ملاص نيهئلادع انث لاق ىناا *سدص كلذلاف نمرك ذ هيرقمال وهف قسغلاو
 لاق نورذاكلا مهكةلواقهنلالزت اع < لنمو هلوق سابعئب ا نعة ملط لأ نب ىلع نع اصنب ةيواعم

 ل اوةباوصلابىدنعلاوقالاءنهىلو و ع قسافرلاط رونكعم وهن را نمو رغك د هف هللأ لزن امدح نم

 نو.نعملا وهو تازن مهغنت ان الا نماهد عام راها ةامنال باكل ا له راغك ىفتاب” الا هذهتازن لاق نم
 كلذ.ريخلا معدقهرك ذىلاعت هللا ناف لثاق لاق ناف ىلوأ مهن ءارمخ هن وكف هلع ريتا ق ايست اب آلا هذهوا ب
 اوناك موق نعل د ريمللاب معيىلاعت هللا نا ل. ةاصاخهتلعس ف يكف هلال زن امع من دع نع

 ةرب اغملا ىضَتَمي فطعلاو
 نيكرسشثملا راغكلايدارأ هنال
 اال ةضاخ ْني_تنئولا

 رغكحلا مساب قحأ

 ايس عالا ىو

 1 اومنودناسالاب كلذ

 ىف هليا اوقناو نانملا

 متنك نا راغكلا ةالاوم

 نال اًهح نيسمؤم

 يي قسبقحلا نامل
 لاق ندلاءادعأ ةهالاوم

 لوسرىدانم ناك ىبكلا ' || لول !كلذكو تورفاكه وكر ئام لبس ىلع كسا مهكر من مهما مهنعريجشاف ني دحاج هناك ىفهب كت ىذلا هلا |
 اذا سو هدلع هللا ىلصهنبا 1 هلزن اهنا .طعدعب هليأ -هدوعكل هنال ساي عنب ١لاقاكرفاك هللا وههنادحاهنلال زن انع م نملك ىف

 سفنلانااومف وهل عانبتكو ) هأ أود لد وانفل وعلا ىن هنا لعد عيدسنو ومنود ودع ريظن هراتك ىف ماعف ةالصلاىلا 'ىدان

 دوهملاتلاقاهملا نوملسملا
 اولا اوماقال اوماق د5 || انضرفوانتكو هلو بع وهلا هم اهفتا روالام_هدنعودما كن ومكعح نيذلادو ملا ءالؤه ىلع اندتكو
 ىلع اوعكرالاوءكراولضال ةلوتقملا سغنلاب هلَتاَعْلا سغنلا لمة اىنعي سفنااب ق-ريغب اسغن تائقاذاس قنل اىفا اومكح نااهمف مهملع

 ةاوةفملا نيعلاب ى هرج سن نماهاثمام>اصاَمف ىلا نيعلااًؤَهْعِب نااومذ مهل عانضرفول اوه نيعلار نيعلاو
 حورمجالا لط ءزيغح راجلا نمصتقي ون.سلاب نسلا عاقب وتذالابنذالاعطقي وفنالاب فنإلا عدت و
 دعب هن متم رغك نم رك نع هلهذمةد زعتود وم انع مس وهيلعدللا ىلصهسنلو رك دولاعت هللا نم رامجا اذهو

 مس رلسرىلعو مم رولعاثي دوا عدد مت ءارج هلهستم فب رعنو هلامقا دعب هزعدرايداوهيو.تت ةرارقا

 كمكعد عاد وهلا ءالؤه ىذرت فيكوهلدرك ذىلاعتلوقي ليدبتلاو ف. رك/ارهللا باك ىلع مهمدقتو
 اهمف لو هيل هللا ىلص ع .ومىلوسرىلاىجو وىباثك اهنااهب تورد ىتلاةار وتلا وهدنعو ك نومك اًواحذا

 قري غي انبعأة ف نمودوة اهم وهفالط ا سفن لق ن منا مهنيب قاضقو نيتدحلا ةانزلا ىلع مح ىلا ىمكح
 وهداح ١ ريغ رح نم وة ءوأة ما همهمسف امس علق نم وعدت هي هغنافاغن عدد نمواص اصق 5 اوععما همه ذعف

 هع نواوتب ىاكح أ نم ةاروتلا ف مهدنعىزلا مما عممه جرح ىذلاح رولا لسئمهنم صتقم
 كلذىفانلق امو عن وىلوأو ىرحأ مهنيد بث اضق طذذ»+ وامك كرب مهف لوي هيل مبعلانوك ركب و
 مير نبانعجاتح ىتث لاق نيسحلا انث لاق مسالا سارع كلذلاق نءرك ذ ليواتلا لهألاف

 د. اءاولاقف ةافد رق تض من مهباةك ىف هنوةخحاوناكو مجرلاب كج دق لسو هبل عهللا ىلص ىلا ةظب رتتازامللاف

 نوززعتي ريضنلات ناكو لسوءيلعهلا ىلص ىبنلا مودق لبق مدو خيب ناكوريضنلا ىيبانن وحنا نيب واني» ٍضقا |

 ٌكدخااوءازمتسالاق ب رط

 ةالصلا ىلا متيداناذاولزنف
 ةالصلا ئا اهودتا

 ضع :اذهو ةادانماو

 اذه نم هوذا ام

 اذهافامعلو او رده ندلا

 ةمدقملا ةناآلا هللا

 ىدسلا لاقو ةياكدلا

 س لجو ىف تلزن
 ناكةنيدلاب ىراصألا
 لوغب نذو_لا عم“ اذا

 لوسر ادمحنأ دهضأ

 وه قرتسحاو .تيبلا قريسحام تيبلافةراريت .اههسوب اطتق مان هلهأرممانويهو هلسيل اريد هس مدا لسن دف بذاكلا مرح لافهنل



 لوسرىلعا واح دف كلذ ىلع ْنَي1تملاو هبال و را اود س>'ناذالا اوعمسالل 1 ٠[ ( راغكلا نأ ورخ [لافو هله و

 مل سوه. ع نيا ىل بص هقلا

 تعدي ًادغلدمحاب اولاَعف

 ىضماهف هب عمن لًايسش
 ناف ةسلاخلا مالا نم

 دف ةومنلا عدت تنك

 تثدحأ امف تغلاغ
 ءاسنالا ناذالا اذه نم
 اذه ىف ناك ولو كلبق

 ىلوأ ناك ريسخل صالا

 لسرلاو ءاسنالا هب سانلا

 حامسص أل نبأ نف كلبق

 نممثأ اف زغعلا حايصك

 صأ نم جيبسأ امو توص

 هذه ىلاسعت هللا لزناف

 نسحأأ نمولزنأو ةب آلا

 لاقدّتسا ىلا اعد نم الوق

 ليج ع هيلبلا نع
 صد ناذالان وت ىلع

 هدذس>و مانملارال باكا

 لص أ نال ةوالوق أو
 رب رقتلاو مانملاب ناذالا
 4 وصأ ناك ناكلا صن

 مهنا, ذاختالا كلذ
 ىفام نول ةعدال موق

 امثال عفانملا نم ةالصلا

 قلاقتا كميت ولا

 دويعملا ةمدخ لاَعتْسالاو

 علل !ىفامنوم_هغبالوأ

 لهجلاومغسلا نممزهلاو
 فرشأ ءكملا ضع لاق
 عفن وةالسصلا تاكرخلا
 « ماسلا تانكسلا
 كلا انلزنأو ليوأتلا

 ةقيقملابىأ قحاب باّكلا
 لزنآو هملق ىلع لزنأ هنال

 حاولالا ىف بتكلا رئاس

 رعشتلا ( بل قسوتئامو نيعب رأرغلا قوسو نمت. دلاتناكو ريضنلا تايد فاصنا ىلع مهتاردو ٌءظد رقىند ىلع
 محرلا ف كغطنالا اولاهو ريضنلا اوذب تضف ىريسضخ لا مدن مءافو ىط رعلامدلاقفةظ رد ىبلاةسو نيعيسو

 سغنلا نااهيف مه.لعان. تكسو لزنو دن حلا تلزنفاهملعاك ىج 0 نكلو
 نع ةحلط ىلأ نب ىلسعنع حلاصنيةب واغم ىث لاق ل [سونأ 5 لاقى الا ٠مرص ةئالاسغنلا

 نسلاب نسلاو نذالاب نذالاو فنالاب فنالاو نيعلاب نيعل أوس هيلا سنا !نااهمذ مه لعاتدت 0 ا

 ىنملا ظرَص نيعلاب نينيعلانوشغي و سفنلاب نيسفنلا نواة: نو ةلاخت مهلاباف لاق صاصق حورجلاو

 ني.نيدناك لاف كلامى نأ نعىدسلانعىروثلا انث لاهفوكلادالخ انث لاق قععا انث لاق
 لع لعف لسو ه.لعمنلا ىلص ىنلاءاف-لوطرخ الا ىلع ني ا دالناكو ىلتق مهندب ناك-ذ لاتقراصنالا نم
 هنا سايبعزءا نع ىنغلب ونانغسلاهديعلاب ربعلاورح لاب ر 0 01 ديعلاورحلاب رجلا

 نع عين ىنأ نبا نعلبسش م لافةغيذوبأ انث لاف رص سغنلاب سفنلا اهتضس لاه

 دهاج لاف صاصق حورجلاو ىتح نيءلاي نيعلاوةار تافه ىضلا نا هلت اندتكو رهاحت

 لوقكلذو لاف ح رحالو سفن فن دوما س دل ىلعلا ىف صاصٌلا ل. ارس اس ىلع ناك لاف سايعئانع

 ىةيدلاوهيلع لفل ل 00 واسعا روتلاىفاهيفوه ل عانبتكو هرك ذيلاعت هننأ

 دنع انت لاه بث م ءممرص هلةراغك وهف هيو دست نذةجو 038 رنم فيض كإذوحارجلاو سغئنلا

 نااهنف مهيلعاننتكحو هلوق وو سابعنب | نعة ملط ىلأ نب ىلع نعحلاصنءةد واعم ىبث لاف حلاص ني هللا

 ىننالاف صاصقحورجلاو نسسلاب نسل اون ذالاب نذالاو فنالاب فنالاونيعلاب نيسعلاو سغنلاب سقنلا

 اغافناوأنيعوأ نسوأ حرح وأ تلت سفن نمةارولا ف ىموملهننا بتك امفدد دوسهل لع ليث ارسا
 نااهيفمهيلعانبتكو هلوق ةدانق نعد ءعس امن لافديز انثلاقذاعم نب رشا , رص وغغلاو صاهةلاوه

 ىأ اهيف مهبلعاننتكو هلوق فدي زن لاق لاق بهو نب انرمخأ لاق س دار شت ءاووعلااىانم ةدلاب سفنلا

 مهيلعاتبتكو هلوقىفدب زب لاقلاق بهو نب انرب_ ألاف سول 07 سلال ةنلانايةاروتلاف

 لاههننا دع انت لاق ىيثملا نئئد ضعراهضعب صاصق حورجلاو غلب ى-سغنلاب "تامل

 سغنلا ل:ةثلوقي لاق سفنلاب سغنلانا هلوق سابعنب !نعةحلط ىنأ نب ىلع ن عملا صبة واعم َّى

 ىوتس اذهف حارجلاب حارجلا صْ:قب و نسلاب نسل اع زنتو ف نالاب فنالا عطقد ونيعلاب نيعلاًاعْغتو سفنلاب
 مهلاحرديبعلاهش ىوتس وستلا نودامو سغنلا ف ناك اذاوه زاسنو مهلاح روهنباعف نيلسملا رارحأ همذ

 هيددصتنف) هولي وانى لوقلا يه سغنلانودامو سفغنلا فادعناك اذا مهبامف مهؤاسنو
 ح ورحملا إذن ىعومهضءب لاعف ةراغكوهف هب 0 7 نذهن ىبعملاف لب وأتلالهأ 2 ( 4ةراغكوهف

 نيس قنعنا.غس انث لاقنجرلادبع انث لاف راشب ندم ايثمع كلذلاتنمرك ذليتغلا فدو
 هتان :ءمدولاق هلذرافكو وهن هيودصت نفور نب هللا دبع نعدوسالا نب مثمهلا نعباه نب فراط ن ع ملسم

 007 دب ست صئاشم وحق انث لاقناضس ايئاص هرونذ نم كلذ لثمحورجلا ىنعب

 لاقز هعح نر مج اذ لاه ىبثملا ني دمت انئص هودتن ورع نب هننادبع نعدوسالا نب م“ مهلا نعباهش

 ادعاقةي ٠ واعمتد ار لاف ناب رغلاى ا دوسالا نبمساَعلا نع راه شنب قراط نعمل سمن سبق نع ةبعش ان

 ةراغكرهق بندا نفت الاهذهىفلاّعفو رم تبهئلا دبع و هول اوم هناكرخ ١ لح رةيتحييلا اور رسل ىلع

 نع ةريغمانربخأ لاق مشه انث لاق هاربا نب بوعد ئدص هيودص: ام لثم هب ونذ نمنع مدهي لاق
 11 انث لاه ىبثملا رمت 0 حورعجلا لاق هةراغكومهت هب ىدصت نك هلوت ف مهاربا

 هلو راغكوهف هيو دص: نش رن راح نع ةبقع نأ نعةصغح أن ةرامع نعةبعش انت لاق ثراولادمع

 لاقلجرنعةراعىربخأ ل افةبعش انث لاقةزا عنب ىبرح ىنث لاق ىتاملانبا اندع حورملا لاق
 مهاران ءداج نع ة هريغمن عرب رح ات لاه 5 رنا انئص 0

 نعلم فنيا انث لاق ةدئازىفأن بى حب تبا ركز ايد حورحملا لاق هل ةراغكوهف هب و دصت
 1000101 ال سس هسا تشم اس# < 0 فلست دعس ادله

 000 ١ ا يع تاو دما نجلا حددوا بكون رتلاوتل لك دم سو

1 



 (061 حاولالا فلزنأ ام فال اهزارسساوبنكتلا عج قئاقحهر ومن هملع لزم

 ى راصنالا+عذ رذ هتيلث تقدن 5 راضنالا نمالد رشا رق نم لح ر عقدلاف ردتسل ا ىلأ نع دعس ا نأ نب سول

 ءادردلاوب'لاقفةي واعمد:ءءادردلاو أو لاق كبحاصو كنا شت واعم لاق لج رلاهبلعم الذ ةد واعمملا
 طحوةح ردهيةلباهعق رالا همهبقو د سدح نمئشن باصد مل سم نمامل وق مل وهيل علنا ىلصهتلا ل اوسر تو

 ىلقهاعو وىانذأ هتعوملاق مسيل ءهللا ىلسصه ننال أوسر نمهتع؟ه تن ى راصتالا هللاعفةثيطحخ هيهنع
 انريخأ لاقريشي نرمشه انث لاه شاد نيدو# اثص لامع هلاورمةد واعملاّعف ىثرْعلا لمس ىلفت

 ةحارحهدسح ىف حرح نم لوةب ل-وهيلعهللا ىلصهللالوسرتعبمو تماهلا نءالاق لاق ىبعشلا نع ةريغم
 نايفس نع نوره ندب زب ان" لاف عم وان نامغس ايرَص هيودصتاملثدع هيونذ.:ءرغكا اهب ددتف

 لاق عديكونإ انئثاط حو رعمللةراغك لاق هل راةكوهذ هبودسص7 نذ هلوذىفنسحلا نع نيسحنا

 ديزب 1:5 لاق ذاعمزب ريشي انئدص هيؤدت ناةراغك لوقباماعتعم«لاقاب ركز نعىلأ انث
 لاق سنون "م ع اةعئذلا لشقلا لولوي هكةراغكوهفهيقدص:نفهوقةداتق نع ديعس انث لاق
 لاقناب رغلا ب مثءهلا نع ملسم نم, س دق نع جاجحلا نب ةبعش نعد دعس نب بيبش ىف رم لاق بهو نا انريمخأ
 هبودصت نة لاق هلراغكوهف هي ودصت نة لاقىل !وم هناكر رسل ا ىلع دءءافةد واعم عملجرباذافماشلاب تنك
 نذةدلالا ىنعما اولاو 8-1 راخلا كلذ. ىنعدو خا لاقوو# و ربع نب هلل دمع :وهاذاف هب ونذنم هله مهنعهللأ مده

 بأ ذإ: راغك ىناحلا نع كلذه وقعت هنعاشعقهم عل كلذ ب>و ن« ىلع صاسو وأد اوك نم هلب> واع ىدصت'

 نص كلذلاف نمرك ذ هللاىلعف ندمتللاىفاعلازحأ امافاولاق هلذراغكمنم صاصقلاكمرهلا ىناحلا
 ساعءن نع ريم نب دعس نع بةاسلا نب ءاطع نع ناس نع مد ن ىحع انث لاق كوني ناغس

 ىحي انث لاقدبجنبا يخص هللاىدهنيصأ ىذلارحأو حراعالةراغك لاق هلةراغك وهف هب ةدصت نأ
 انأ يهل راقكوهن هيددص7 نك قدما اللوق ادهاهت تعمم لاو قدا ىلأ نب سنو ا” "لاك حضاو نبا

 مده انث لاقمهاربانببوقع عم حراخلا باذملل دهالاةفىدصتملل قد«اونأ لاف قدما
 انئرص هلكمد هاك نع هريغم نعرب رح كك لاف عيكو نبا انش دض حراعللد_ هاج لاق ةريغم لاق لاق

 ىذالالاق هلةراغكوهف هب ذدصت نإ »هاو مهاربا نعروصنم نعرب رح 1 الاف عيكو نب نايةسودانه

 انث لاه دانه ص هلع هيؤدص:” ىذللو راغك الاف هش دس ىفدانهل اق هللا ىلع بص ىذلارحأ و«.اعودصت

 صاع نعأن رك رع ةرمدحا نب لل م لاق عم ونا انئادص ٠ ودفن ده ا<2نعرو صنم نع دمج نب ةدنع

 مهار اودهات نءرودنم نعنامغس نءفأ انن لاق عسيكو نبا نخص هيلعهيقدصت نم ةراغك لاق

 تععسلاف نايغ_سنعىلأ انث لاف ع..كونبا نش هنناىلءبدصأ ىذلارحأوحراعللةراغك الاف
 نيسحلاان: لاقمساقلا [نئثمص هةرافكوهفةيدلاهنم لبقوأ هنمصتفاوأ هنعاغءنالوقب لس نبدي ز
 هللا ىلع هرحاف ملص ًاواغع نذ هلوةاىناعللرحأو حراعلا ةراغك لاو دهات نعي رحم | نع جام ىلا لاق

 سابع نب | نعةط ىلإ نب ىلغ نع حلاص نة واعم ىبث لاق ملاص نب هلئاد مع انث لاق ىثنا نئئد

 انث لاق دسأ نبىلعم انث لافىنألا "ماه هيلعىدمتمالةراغك لاق هكةراقكوهفهيؤدصت نه هلوق
 لاه ىجثملا شا 3 راعال راغكى هلاق كةراغكوهذ هيد دصت نذ سامعن/ | نعنيصح انت لام َدِلاَع
 وهفهيودصت ند لاق سامع ن |نءريم> نب رعس نعت ئاسلا نن ءاطعن ع تايغس انك لاق م:نوأ خا

 ليش انث لاف:غيذوبأ انث لاق ىنثملا امص هللاىلع قدس للارحأو حراعأل ةراغكسلاةلاق هل ةراغك

 رص قفاعلل رحأ ونتاعلال وه هأو راغكوهفذ هيودسص نذل وعد ناك هنا دهان نع ريثك نب هللادمع نع

 ىطعاف ةد واعمدهءىلع حر ممهلاق تبان نب ىدعنعن ا بط ني تارع انث لاققد-ا انث لاقىثملا
 م سوءيل هللا ىلص ىلا باص أن مل جر ث دف لقي ملفةثالث ىطعأ مثلبقي ملف نيب دىطعأ مث لبي مفيد
 ىدصتق لاق دلو مون ىلا ىدب هذ مون نم هلةراغكتاكهنودا-ة مدي دصت نةلاق لو ءبلع هللا ىبصهننالوسرذا

 هلوق سابع: انعم نعفأ ىث لاقىبع ىتث لاقءأ ىنث لاقدع-نيد# *ماص لجرلا

 ىلع ثنا حوال ىلع حرس تلاب قل ضف رت ل4 ةرانكويف شي قاع ورا

 قئاقحدهاشنالو ده ثنالحاولالا ناف
 لكل اهناعمو تتكلاا

 ةرساعم مكن ماناعج

 اههذ عرش ة عرش ءايدنالا

 البس أحاهتمو ناسسلاب

 مولبيل نكسلو نابعلابهبف
 مانا اف مالا اهيأ

 ناستلاو ناسبلا نم
 ةزعلاوناهربلاو جوجلاو

 ةنب زب مالتباف ناطلسلاو

 ىوهلا عابمتاو ايندلا

 نيب 'ةعقرلاو ىنملا لبنو
 ىقعلاىف ةاخلاو ىرولا

 35 الا عود ل

 نولماعلادبغي ونانبلاب

000 
 لب تاطاسلاب تن اوذراعلا

 ضفر نودهازلا لاسم

 نودداعلا مدقبي وانثدلا

 لس وىوهلا ىنمنب
 ىلا نوقاتشملا

 كري تنوذراعلا بذكو

 نول.ماولا تاسد وىرولا

 ىقعل اواندلا نعول_سلاب

 0 ريسخلا اوقيم_تاق

 هللا ىلا تاماقعملا هزه

 ارايثشا اعجب مسعجرم
 ارارطذاوأ ىدصلا مدعي

 اولوت تاق ل_>الالوإ_ +
 ملعاف قالا لوم نع

 دب رباغاءاضقلا:بعلاطع

 ةضسلا مكح ىف هّلبا

 ضصارعالاة.4يصم معيصا

 وهو م-مجونذ ضعبب
 قحلا ناف ضارت_ءالا
 طرمشد ْ مزال هنا_دعس

 توكةساعل !باالات الداحالاب ةريعلاودح وأاسمق شب رمصتلاو بح وأ هذ فياك_ةلاق فد رصتلا نيعي مهرخ وب دمه داعب و ف مدا



 ةيانعلاتابذج نع نوج رأت:
 ني_هارب تعطسو اندلا
 راسا لع و ني لا

 بالا راذتساو بي رلا

 نوعراسي بيغلا راونا
 ىدلا هسسش نال مجمد

 قايتا هسيلا بذمنم
 بول_ةلانورع تف مهلا

 وهو هدنع نم صآوأ

 ل-عىزاوت ىتلاةيد#لا
 سذلا لوو نيلغتلا

 ىف بويغلا راوناب اونمآ
 اود بول لاراَد-ا

 دادعتسالا لاطباب ن رساخ

 7 موق ىراطغلا

 بايرا مه هنوبحو
 مهنع مهانفا كوالا

 مهاشأمم مهم تاوطس

 تاعيتث بومه دنع هب

 هللا ةسمح ناف هنو

 ة.:وسانلا ءانفا دبعلل

 ةسدو هنشوهاللا ءاهبف

 ةشوهالل اءاقباهنلد علا

 ةئشوساتلا ءانف ىف

 ىوارلانيدلا جت جيملاو
 هلأ ىذر ةدادن فورعملا

 ةسضٌعلا سكع ىف هنع

 مانمهفام ريسغمهف هلعلق

 ردعل ابحي ىل_ءت هنالاق

 ىهو الزأ هناذ ةغصن

 ةصوصخملاةىدقلاةدارالا

 بع دسعلاو ةداغلاب

 ةغدصلا كلت تاذن هنا
 نينمْؤلاىلسع ةلذا ادنأ
 هزعا ةننانالا عافترال

 ءاّعبن نب رفاكلا ىلع
 ةيتادحولاتايثاوةءةوهاللا
 دحولات اءلقد_:ءمتالةموانوفاخالودوح ولا لزب هد ادملافقللابلط ىفهللا لسس ىف نود ها

 سوت تغلط امد «/ّلثملا:«لا نعد. ناك نمنوملطب نوغبب لها اكشا .. (165)

 ئذااهملط نم هلةراغكتاك-فحرخىذلاهءاعق دصت هنا لحأ نم هيلع حالو للةءالودوقالو لمع حراخل

 تالف ح ورحل هلئرا ةكووذ هيودص7 نش هبىنعلاتنملوةباودلا.ىدنعءاذىف نيلوقلا وأو « ملط
 ىرحأو < رص:!!نودىئغلاءالارك ذ هلر < ل نمركذ نم نوكت نأ نمىلوأ نم ىلع ةدن اع هل هلوققءاهلا وكت

 لسن وكم نابح>اولاههذهريغتاقدصا ارئاسؤف هملعقدصتملا نوذاه اص تند ةرغك-ا ىش ةىرضلاذا

 ىهان أ ىذلاه نم صتملا هيداص تنذرقك ناك ذا صاصّ#لا ناناط نرط ناف تاه دصلا نماهريغ لمسوده

 ماوقرست الواونزت الواوأ: هتالنأ هباعحأ ىلع ةعيبلاذخ أذا ملسو هيلع هلا ىلسص ىنلال اوةكاملط هإتةنملتق

 لوتةملاىلووأه_:1ءىنحلاىفاعل اوةءنوك نأ بح اولافهنراغكو وذ هد><.لعمقاف امسك دنملءفن لاق

 هفذاف ن«فوذ_ةملاوغعن واكب نأ ت>وإكل ذكن وكي نأ ب>وولكل ذنافةراغك هل ْنِل ذناىف هريظن هنع

 ىذلاهنذ نم فذاّعأل ةراغكن دعت مس مفي غعوهو هفذاقهفذق دقو دا نم هل ب>اولاب هذحأ هكرتو انزلاب
 فوذلملا 'لرت نوكي نر ئاج ري_غناك ذاف هلو: لعلا لهأ نمالث اق مل_ءنالامكل ذواهان أ ىتلا هتيصعمو بكر
 نرتاح ريسغكل ذكتاك دكر ىذلا هين ذ نمفذاعلل ةراغكد لا نم | بح اولاب هفذاقذخأ هم انغصو ىذلا
 سيلوأ لئاقلاق اف هبكر ىذلاهمنذ نم راعلا ةراغكصاصقل نم راجل ذدنأ حو رحل كرت 51
 اهتعافعمتةيدلاراتتاو ثم ار فأ لاف تاف ىلا هلل 5ةصاصّةلاناكمهحرحةي دن ه-حراحْذدخأ كلدنع حورعملا

 اهلوهوالا ةيدلارات+ اند :عنوكالهناكلذو لاعان دنع مالك اذه هلل بق ةعبت ةرخ !الاىف هلبق هاتناك ١
 ده قادر رك نعى غااع ازه ريغ 32 ومى تلذددك ىلعاذللددو ومدلانع وقع : وداع اق وععل ااماق ندا

 ولاهانا هزات ادعت بدلا نعووفعت ا عمد الاد عب هنم تذدنأ نما تهثل ذبادا سمن روكي نأالا عضوملا
 دعو ًاهرك ذىلاعت هنن نالهتادنعهينذئي و ةءنماي ربابنع هلو عملا وكب ناب ونامل ذة ىف نكي ملحد
 نوكستافابثاتلانمةيوتلاو طم مآ بحس هنمةذوح أمهر دلاو هين ذ نم بتي: م نا هيد دع :واأع نمو التاق
 هن وك نأ بح د_ةذ كل ذك تاك ناو كل ذ نا ناط نط ناقرارصالا ىبءاهرت اواهدار ا واهراتخ ا اذا ةب ون
 اهم ازخال هسفن هلذب وهسمدن عمترافك هلصاصقلا اناعحامئااناف ةراغك هلصاصقلازاجاك ةراغك

 انلئامتحكدك ؤدامممت هترافكوهف ذل اهءاع مق نه اوقو مل- .وهيلعهللا ىلصىنلا مح فل دن نوكنف

 رامحالا نمت ذهنشأ امو هيددص7 ند هلو نم ملسو«.لعهملا بصدتلالوسرنعاهان رك ذل ارامحخالا كلذ ىف

 ن ةورعنع 2 ذىذلا ىنعملااودا رآح راخلا كلذ. ىنعهنانولئاغلان روك تأز وحلو ولمتاهانرك ذدق ىجاا

 هللادبع نريخأ لاق عرحنب!نعيياع انث مالسنبا انث لاقدمتنبثرحلاهب ندع ىذاارببزلا
 بيصملل ةراقك وهف بدصملا ه|فرتءاقهباصأ نمباصملا معالوالحر لح .رباصأ اذا لاق دهان عريثك نبا
 اناادهأب هللاقذن رودس 0 مف نكرلاد+_ذعتاسأ انيع رد نلا ند و ر2راصأ اذهدذعل وعن دهاكت نأك ولاه

 لعفاط:نم ةورعن مناك امون ىلع حن رانا نمرمالا ناك اذاوا مباناف ساب كننيعب ناك نافريد زلا تب ةدرع
 بصل لبقذئةح هلعيتالف هلق هقح نع كذب باصملا هلاشعف هناصأ اع هباصأ ىذلل فرتعا مد عريغ ىلع
 هقد سا زمول ةراثك هنمهؤارءاقهنمهأر دقو صاصؤة اللام هند ه|بحو ناك ىذلا نالةرخ الاف الواندلا ف

 نمىلاهنمناك اعاهبةمزلن ةروةعالوةرختالا ىفالر مندل ىف هلق كلذ بسب هلة بلط الف هيهذدخأ هناك ىذلا
 عضودق ل حو زعهللان الدير نمةب وعلا هب قسما هلعقبن وكف هيهباصأ اع هتباصا دمعتي مل هنال هباصأ
 هيمتاطخأ | هفوكلع حانجال هبانك ىفلاقن مهلا عفأ نمد وداسم#أ ١ وهسفاؤطخ اعف هدابعنع جاذجلا
 نمو) هلوكلب وان ىفلوقلا ُُش هع :وغعلا مدلاب عض واااز_هودارب دقو 3 ول:تدمعتام نكححاو
 دوكنمةاروتلا ىفهللالزنأ اعمل نمو هرك ذىلاعت لوقت )ن وااظلا يسهكما واه هللالزن اع م
 هيهللاه يم نغاصاضق|_ططءرقغملا زيعب يقاغل انعاش لو ااط ةلوتقملا سغنلاباصاصق هلتاقل !سقنلا
 نم كلذ ل« نمناودحاو ننثا ضعبىفل:ةوأض عب نمدق. لو ضعب نمداقأ نكسلو هباتك كلذ
 اعطوم هلهتلاهإع>ىذلاهعضومريغف كل دن ملعفام هإعف عضو وهللاوك> نءراج نم ينعي ني#ملاظ ل

 < هلرشلاوب



 (16) قدح ولاتابلغوةدادبلا فبلطلا ىدص ىنعب كلذ دوهْدلاماودإ طسولا ف

 هانت زخارولا نم ديدي اااخ راق نس يلو | ىلءانمغقو) هلوق ل وانى لوقلا و

 هلوقنوز < ذىلاعت ىجعت (نيهتمال :ظعوموىدهوةاروتلا نم هيدب نيداملاةدصمو رونو ىدشهبف لبختالا

 هانئ عش دمام كلب نماولس ن يذلا نيسبذلاراث 1 ىلع < صن ا ىسعانعبتالوقيانعيتا مهزاثآ ىلءانيغتو
 بحناو ضرف هنم ليجنالا هني ماع لمعلا تاو قمنا هإق نم ىسومىلا هاملت ؟ىذانباكمل اقدصمامبت
 تام وهوى دهل.الا فلوق رونو ىدههبف لين الاه عما ىذلاانباك ميلاانازنأولوقب لمحالا ةاندت او

 هلال ال هيدب نينا اق دصمو ةلاهط اى ع نمءامضولوقي رونو هنامز ف هللا كح ن ميسابلا للا

 لمعلاب اك اهسنىلالزنأ |ةنمالك لعاهلزنا أ ناك ىلادماب كوم هلل .ةناك ام قاد هن: لاءانلزنآو كلذ

 ىلا لسالاائلز :!لوعب ةطع :و مو ىدشو مزحأم رو لاططر كلذف مهسنىلالز زن :ااع

 لو#:مهلةظعومو ىسعنامزىف نيا هدابعلءاضت رائذلا هللا هك-حلانايد وهليق ل !بتكالأاةدصمىسع
 ارنا اوذاخ يذلا هسه نوةتملاوهيلعمهلاهعينتولاسعالان ..بحامىلاهللاههركياس مهاازح زو

 لق هدهاوشب كلذ نعنايبلا ىذمدقو هلعذ نعوهاممام كرب هو رذ-و مهم اعف هتعاطب هوقتاق هناقع

 ابعت )سو 0 اان لشي .هئالا لهأ كلو ) هوةلب وان قف لوقلا ُُه هنداعانعلذ ىنغأو

 ةرضيلاوزا# اءارقأرقذ ارغف ليك الا لهأ مسا وهلوقةءارقفءارقلاتغاتدلا (نوقسامغلامهكئاواف هللا لزنأ
 م :ةامعا ومكان ليعتالالهال قا نموحالا سو لع مالا كسب أ او نيءفوكسلا ضعبو
 داو رار ل ىدههبق ىل_.عالاهاند 0 اودارأ كلذك كلذأر مدا

 اردو فدحاعرك داعءانغتسا لو فوذ مالكلا فنوكيفهيفهللالز :ااعا اومكح نأ هإهأ ان صأو

 ناكو لسمتالا لهأك كل ىنعع كلن ممالل ارسنك دكت الا له اكصلوتفوكلا لهأنمةعاجكاذ

 ع :لهأ كح كوذار ولان هندي نيدااقدصمو رونو ىدههمق لب .يالاهانت اوكلذك كلذآرق نم ىنعم

 بدصقئ راقآ روكا ةىأبف علل اس راقتمنان روهش منان ءارقاممما كلذ ىف ىآ اركب ىذلا ومنا سوشي

 اع لمعلاباورمأ نيذلا لهأ هيفاع ل معبلالا هذ 2 4 1نمىأ : ىلعاباك لزني لعن هلا ناكاحل ناوصلا همق

 تلْذكَس هله اه .فامع لمعلاب أ آو هلْزن :ًاهيفاع :لمعإلةهيفاع لمعلا دمه نح ادقوالا مهلع هلزن : مو هم هنق

 لهآ هب لمعلاب أو ىبسع ىلع هلزن أ همفانع لمعلإفهئاسثأ !ىلعهلي ااهاز : 1 ىلا هبات . 0 نه تاك ذاىل - .هئالا

 اماوام منعم قافتالاه كرما هدو ىلع ئرقوأ ماللانب 5 كيش مالا سو ىلع كلذ عرق ءاوسف هيلع زف 15

 ماض آمدولو هنعلقنلا هيد: لاما ذف سعالا هجو ىلءمكهل ناو كلذ هنءار نمسعك نب أ نع ءرك ذإم

 ءا ارقلادعَأ ن منومدقتملا ناكواح تاهانعمناكذا روظعت ءفالخع ةءار هلانوكت ”نأب ولام كلذ نك

 ْن ' ١ىسيعاتيت و مل نم ملل سكر ئرقاذا مالكسلا لب وأ ةفانيد ام ىلع كلذ ىف مالا تاك ذاوا مم اًورقدك

 ليهتالا له كح كون ونيقتمال ةظءوموىدهو:اروتلا نم هيدي نيداملاقدصمو رونو ىده هب ليت الام م

 مه ءاواف» ,وغلاخو هنفهّلنال زن, اعاومكع مذاءابامسهتالخ اولضفدو ةااموهمكح اولدبفهيفانل زنا اع

 ماللا نب 1 ١ ٌىرفاذا اماه هناك ىف مهاهنو مهرس اعف هلنيغلاذملا هم هللا أ نعنيرامخلا ىئعب نوقسافلا

 تأ لنه اان صأو ةارولا نمهيدب نيناملاهدصمو رونو ىدهميق ليحتالا مش ثنا ىسعاشيت وهلد ام

 انا او ةلاخ ني ذلافان م ا اوغلاخ م.ْمك-لو همف هيوهان صاع مهاباان م ىفانوعبطن لف هيفانلْر :ااعاو مك

 نون ذاك- اا مسههريغفو عضوللااذهىنوقساغلا لوقيدب ذم اكو نوقساغا مه يوهان أ 1

 هللا لزن اع لم .دنالا لهأ مدا وهلوةىفدي زنب لاق لاف بهونب اانرمدخأ لاق ىلعالا من سنوي

 مهك واف كل ذباضنأ !لء :الا لهأ نم مس<ي لنمو لاق نو ةساغلا مسه كاوا اعدم نموهبف

 هللا لوذأ ارقو بذاك وهذ قسافالءلةالانآر ةلاى ئضنلكدب زثالاقولاقا 0 نوعساعلا

 اع ىذماسمفةدهاودب قسغلا ىنعم انيبدقو يذأك اذههقساغلا لاق اني قساف ؟ءاجنا اونما نيذلا اهيا
 هيدي نيباملاقدصمقحلاب ناكل !كللااتلزنأو) هلوةلب وان فلوقلا قه عض 0 نءىنغأ
 0. رك دولاعتلوق وقد سو هيلعهتلاىل صدت هيدنل هر 5 ذيلاعت هللا ن مناطغخاذهو ( هيل عانجهمو باكل نم
 ص000 اال 5 مع دعما

 ( سداس  (ريرجتبا) - 0

 1 اهنلا ىفةمحلاب ضصاصتخالاو طسولا

 رداف هسمرك عمصاو هللاو

 لكى لع رضي ناىلسع
 لكلادع ملغهنكلدحأ

 نووعل هلهات سس نم

 ةاعارع نطاءلا ىفاهةوقح

 مهدو>و نم ىكزام

 0 0 م

 ا

 نذلا ناط.لاو امندلاو

 فئد اوذخا

 واتلاو رلخغلا لأ

 ةسسجملا لهأب .ن ني ةزهمستنمملا

 اونوأ نيذلا نمي رسقلاو

 مول_علا ىا باّكلا

 ىعب رافكللاوةرهاظلا

 منال مهيدلعمو ةةسالغلا

 ةيندللا موألا نعلزعع
 ميدان اذاو همدللاو

 مهوعوعد ةالصلا لا
 ىوهنلاو برغل اللا

 لايولاو مهولا, نولقعال

 كلذ دوهش ةذاذل

 باكا لهاا لقزلاجلا

 ناالا ادم نومة: له

 الا لرنا او :ةتاءانتا

 ل-ةنوعساف كرثكا

 نم رشي ما لد
 نم هناد_نعةي وثمكاذ

 كثلو اتوغاطلا دعو و راجطلا او هد درعلا ماتم ىلبعح وهملع بتذغ :وهلل' هذعل



 ليبسلاءاوس نعل ضو اناكمرعت
 اريثكح ىرتو نومك
 توس-ءعراس مسج

 ثاود لاو ملالا ىف

 سمبل تسلا مه او
 الول نول مب ١ وناك م

 تنوسينابرلا مهام
 مسهلوق نع رابحالاو
 نتويملا مهلك او مثالا

 تك اوس اوناكام سيل

 اعاونعاو مهيد ١ تاغ

 تديريإو شن عدلا قجت
 كيلا لزتآام مسبنم اريثك

 ارم ا اعط كا
 ةوادعلا مهن انيقلأو

 ىرعلل اراناود_ةوأ املك
 قفنوعس وهتلااهأفطأ
 بحالمتلاو اداسف ضرالا

 لهن أولو نيدسغملا
 اوقتاو اونمآ باكلا

 مهماثيس سنعات رغكل

 تانح مها دالو

 ابو لسبجنالاو ةاروتلا
 مسج ر نم مهلا لزنأ

 نمو مهقوفنم اواك ال
 ةمأمبنم مهلحرأ تحت
 مم ريثك و ةلدصتقم

 اهيأاب نول معدام ءاس

 م ناو كنبر نم كيلا
 هدلاس ر تغلبأ4 لعق

 سانلا نم ك.ىدعن هنباو
 ليعالاو ةاروتلا اوعتن ىف ىلع مسا باكلا لهأاب لق نب رفاكسلا موغلاىدهيالهللا نا

 اناا ردة مهورغكلاباولتددقوأنمآاولافك ٌواساذا» 22 (16)

 هنا كشالوءيف بذك الو دصلاب قلاب هاوقب و عيوهيلع هز :أىذلا نآرقلاودو باكل ادمتاي كيلاانلز ذو
 هئاسن أ ىلا اهلزن اى جا اهّنلا تكن م هلق أم قد هن هائل“ زن[ لوشن تاكل نم هيدب نيباملاقدصم هللاد:ءنم

 نم قا مئاياهملعا دمه شوول بق بتكس الاد مدا كلا هانز : :أىذلا باكلاانل' ازن1لوقب هءاع انءهمو
 لق هدهشو ةظغحو ىلا لحرلا بةراذا لاعب نارا افغملاةنههلا لصأواهلاظنا اهلعانم ماهلزا دزع

 تغلتدناوهنأالا لب وأتلا لأ لاف كلذفانلن ىذااوحنب ونكيوم هءاعوهوة نمش نجوا وهفهبلعنالف نعش

 لا ا تاق ارع م لاق ىبثملا ٠ رص كلذلاف نمرك ذ ادهش انعم مهضعب لاّمفهنع مهتارابع

 دم *ساص اديهشلوقي هيلءانعهتو هلوق سابعا نع ةحلط ىنأنب ىلع نعملاصنءةد واعم ىنث

 «را110 اا 00 لاق انعومو ىدسلان ع طابسأ انث لاق لضفم نب دعس انك لاف ني_سملان ا

 انوع قط[ ناكلا كنلاانلنأ :او هلود ةداتةنعديعس اذث لاقدي زب انث لافذاعمنم ريش 0

 هلة تا ىلا يتكلا ىلعادها ثوانسأ هيلعانمهمو ,لبق تلح ىتلا بّدكللا لوقي باكل أ نم هيدي نيداسل
 ادهاشنا ارغل ا ىلعانمت ومدها< نعي رحن |نعجاخت ىنث لاق ليلا 1 مساقلا ئمرص

 م-مباتكى باكل ل_هأأانرب ريخاامذ بتكسلا ىلع نيمأ تارقلا نو رخآ لاقو جير نبا لاقاقد هدو
 كلذ لاق ن مر د هسءلع نيمأ انعم مهسضعب لاقو اوذكسذالاو اوقدصت نارغلاىف تاك ناسأي

 0 نتامقس ن ا 58 لاق ىرسلا نء دانه اذثو نتج رلاد ع انك لاق راس نب د انثص

 انك لاقى رن ندع انئص ه.لعانع وملاق هيلعانمهمو سامع ا نع ىهيمتلا نع ع قع١اىأ

 نبا مص هلعاتكوم لاق هبلعانمهمو هلوق ىف سابع نتا نع ىمدتلا هس سلال

 هلم سايعْئ ب |نع ىهيمتا نع ق عسا ىنأنعة.دأو ليث ارس اونايغ_س انث لاقى أ اند لاق عسبكو

 انثمع هلثمس اعزب نع هدانساب نعسان نعليئارساونابغس نع ع كو انث لاق دانه اس'ص

 ييادص هل مسامع | نع - متل نعق عما يأ نع ليثا 2 انك لاقةءطعنءا ان لاق راو

 لاقد. جنا ا هل مسامعن' !نعىب ممشلا ع نعقع* | ىلأ ن عّةسنع نع ماكح اني لاقد. .جنا

 لاق ىن :*لا ٠ مرح هل ثم سامع نع أ نال يل ل ا نوادر فول اور ع رع ا انك

 لاق 000 ار سابع نيل نأ ن لعنع ءلاص نة واعم ىنث لاق حلاصن هللا دبع ل

 ى قت لاق ىلأ قس لاورعس نب دع 1 2 هلق تاك 5 لك ىلءنيمأ تارقلا لاف نيمالا نءهملاو

 وهوباتكللان 70 الدسم نحل نجلا كاان :اوهأ او سامعنب |نعهمس !نع ىلأ ىبت لاق

 بتك-لا نم هلق ناك امىلع كك بلءانمأ ىنعي هيلعانوهموامهلاقدصم ل.كاالاوةاروتلا ىلع دهاش نارقلا
 سابعنب نعىجهتلا نع ق عسا بأ نع سدق نع نجرلا دمع نرجس مي 0 ,كصونا انمَص

 لحرنع قعما ىلآن عريهز نعمدآ نب ىد ان 00 ونا اني رص «.1هانموملاقءيلع انوهمو

 نع كب رمش امد لاق اجلا مد لاقل ٠ مرت هسلعات ؟وملاه سامع ن نان عرسك بن نم

 ىنأا مت لاق عبكونبا ادثو عبكو انث لاودانه اًنثص ,لثمسايعنب | نعىههتا| نع قس ىلأ

 تاك لا نم هل -.ةام ىلع نخ يملا هلع ذم ءجمو 0 دعس نع ةعدب نب ىلع نعل. ارم هآاو نايقسس نع

 قلاب ناجل كل .لاانلزن أو هلوق نعزيسملاتاًاسلاقءاجر أ نع ةملع نبا انك لاق بوقعا ٠ ميرص

 0 ودم ركاب لتس واهيلعاذمم | اوبتكلا» ءذهلاقد_كملاقه.لعانم#هوباكلا نم هيدي نينا اهدصم

 لاف سنو "شاع كاذلاةنمرك ذ قدصملان مف! ىنعمنورخ 1لاقو هيلعانمتؤملاقف مه-أ
 ةاروت نمهللا هل و طا دسم ها ءاعانمهمو هلو ةىدب زئالاقلاق بهونباانرم_أ

 ىلعو اهءلع قد_صموهف نارغلاىفهللارك ذئملك كلذىلع ندصمنآرقلافر ول زوأ ل2 اوأ

 ىف ١ ١ طءانمهمؤباكلان ه هر دب نيداملاودصم هلوق وهبى عنو خخ 7 لاق و قح> هنااهنع ثدحام

 نبا نعل يش انك لاقت د ,ذ-ولأ 1 لاه ىئثملا نع كلذلاهنمرك ذ مس هيلع هللا ىلص هللا

 وبان لاقو رعنب رش انيثادص نأ رارغلاىلعنعو و مي وهيل عهللا ىلص دم هيلع ا :عهمور. هاجت نع مدن ىلأ

 ماع



 نرذاكا مولا تالنت 77 ١١ 0٠ يلب رار ا و
 اه دصم هل |وق نوكيفهيلعانمهم كلا لبق تكن كاد صم اكل اانلزن ارنا ودهاحت هلوانام ىلع مالك-لا لن واف 0 اوداه تارغلا ىلع ن*وم م هللا ىلص < لاق هيلع 4و نت خخ فارع نا ىسب دع 0 ارثلا لع نعوم لسد هلال لس د لاو الس: فعوده عر عادا ى أو سنع انك لاق طاع
 7 ىهوكيلاىىثلا فاكدلانمالاح ن مهم او ناك لاكح ده نك تدل نا توك وهئماعطقو باكل نمالاح
 لسمو ربخ الا مدنلف | نيديعب لي وأتلااذهو باتكلا ىلعةدئاعهيلعهلوقىءاهلاو لو ه.لعهتلاىلصىنلا مس ارك نم ةدانك
 ميلع قوخخالف اخلاص أ دما ناك اه ةغص مالا نوكالف فدصملا ا ىلع فطعنمهملاناكلذواطةوه لب برعلا مالك ىف م ويقل
 تارا (نونرك ع هالو بادكسلان م هيدي نيباملاةدصمراتكلا كسل اانلزن او ل. ةلدها<نعىورام مالكدلا ىنعمناك ولو هلدغص

 هبأب و نوهت 1 هيفطعاعاو ةيلعافطع هءلعات مهم وكل“ و باه لعب ل .لاىفىثلا فاكلااةئغص نم مدعم هنالهملعانوهمو

 مادهو ىلعو ةزج اعدم هل وان ودها <لوق ىلع ثكنات دن نان ده ا خم نمىذلاتاتكسلاةغص نم هنالؤ دصملا ىلع

 مضب توغاطلا دعو || ناوئالذك كلذ: وان توك نأ لطس باتاكلا ع انم هيدب نيبال هلوق ناف كلم ءلاىفىتاا فاك اًةْغص نم ازه
 رحو لادلا بدثو ءاملا هللا ىل_ص ىنالاو باخ اريغ مسا ةد انك هيدي نيد هلوةىفءاهلان الك لا ىف قلارك ذةغص نمىددملا نوكت

 نوقابلا ةز+ توغاطلا املادصمباتكسلا كلا !هلزنأو مالكسلا تاك قا م 00 ولوكيلا هلوق فل سوعيلع
 ىل-ع توغاطلا بصب مكحاف) هل اود لد وانفل اول ايو كلذك< توك ذئندح مالك-لا ىنعم نوكمف هيلعانعهمو باك لا نم كد دب ند

 اداء ضام لعفدسعنا هيلعدتلا لص رت دنل هر ؟ ذىلاعت هللا نهم اذهو( قا نم 'لءاءاعمهءاوهأ عسل ءتنالو هال ارنااع مهب

 ند لل ىذلانآرةلاوهو هلا هلزن أ ىذلا هناتكت للملا له رئاسو باتكد الغلا نمد نيم
 نرسل ا نمو | نم كيل الزن | ؟نيكرشملاو بات كسحلا لهأ نيبدجتاركحاهر 5 ذللاعت لوب هستعل رشي هصاخ
 هداز ول ثم ناتطوصبم || ل_ةقادن حملا فازلام جراف سوقنلاودوقلاو حور اودو دما ن ملل ميفاومكتحاام لك ىف اك أو
 ا و كا ةلاكملا تاز از: آى اف فنالابفنالا عدسحاو نيعلاب نيعلا اع فاوام بط ةلوت عملا سفنلاب هلئاَعْلا س عيل

 0 عسبتتالو رب ىلعىض#ب ام.ةرهملعا: هه هوبتكسلا نم هندي نيد امئالذىإف اقدم ةرغبلاىف ىم دقو ةطصإ كارلا هلق بتكلارث أس نم هإ قام تر لقا عف م يللا د

 نباو ورمم وبا هتلاسر || ادا فب , رمششلاب عسب ولا لتقو مرلا نود نصل ىف الا فمما منيت وأنا تولوةدنيذلادوهبلا ءالؤهءاوهأ

 فاحشو ىلءوةزجو ريثك قالا نمهللادنعنم كءاحىذلا نءاورذ> اهون وَ 7من اوهوذفن هلة فاذا مبضولاب فن رهشلا تق 'لرتو هلتق
 ركل ىلا ريسغ مماغعو مكمل ا ترتخا فك اااومكتحااذاكيلا<#تل ان ؟ىذلا ىاتك, ,لبعا هالو ةي كلا هلزن ةىذلا ثلا باتكوهو
 هتالاسر نوقاملا داجو || 6 ىناتك فكلا<تلزأ :؟ىذلا قا لعاهلاراثب اومهءاو هأ كنماعام كلذ لمعلا ن 0 مهيلع
 ال لمق نم فوقولا * سامع نبأ ع نع ةدطط لأن ب نلع نع لاص م ةبب وانعم 1ك ل فا ىنث, لاق ىاملا فك
 لع 6 | ناو فطعل لافدسجئبا ايداع قحلانم كءاحاسع مهع اوهأ عسل :الوهنلادودح لوقي هللالز 1 مكحاف

 دع ه نوقساف انمآنأ || أرق مهنلاب ىنارصنلاو ىدوهيلا فاح ناكهنا قو رسم نع صاع نءرباجن ع ةسسانعنع نوره .انث
 ماهةتسالاىهانتل ط هللا 0 ار -!) هلودلب وأت فلولا ايش هباو كرشنالتأ هلال زنأ اوهنلال زن ًااعمبمكحاثأو

 هل و حر داو 0 دعب ةعب ا آه رك ذىلاعتلوقي ( اجاهنمو
 ا( نا حر نيومتا دنعاهدربف دحاوةعب رشا ىنعمواهانعمتالاا 0 :ارمسدع :مهنلا تعج ولو عارم - ةعد : رشلاو اعارش

 ا . ١ عرمش هنالدعب رسءاملاةعب ريشل ليش كلذ نموةعب رشوهفْئش نبق تح :رمساملكو اه زي انغاىلا عبجلا

 فش لرش نمل دملا ىلع ه ئلاىفاو واستاذا موّقلل ل.ةهنمو هب .ةءلهأ عو رششل عئارسش مالسالا ع ”ارشتيعسهنموءاملالا [هنم
 ه ليبسلا ط توغاطلا رحارلالافأك ن نيبج نمو هن قب رطوههسنملاقب ؛مضاوا نبل رطلا هلصأ ناف جاهنملاامأو ءاوس عزم

 5 نووي ُّط هباوحرخ جن قب رطوءاو رءام #3 ميفاذهف كلش ف كب نم

 ٠ نولمعي ط تحدلا | السسو همؤد قا ىلااعي زطاناعح كتم موق لكل م الكسل ىنعفالهس اصضاوانيب ناك ئش لك ىف لمعتست م
 ه نوعئصت ط تحسأا لالا لهأ كاذب ىنعمهضعبلاقنع.ماناعج لا ءوقي علاوي وأتلا لهأ ف لت امث هن ل مغ ل

 فقواللةو ط ةهلواغم دبر انث لاق داعم نب رمش انيدص كلذلاه نمرك ذ احاهنمو ةععب رم“ ةلءلكلالعج هللا ةماملا

 وهو تلغ ةوق ليصل ا نك .لاو ةنسو المس لوش احاجتمو ةسعرش جنم ءانلعح لكل هلوقةداثق نع لدعم ان لاه

 00 او ءازح كم سوط واش مرح وءاشنأماهيفدتلا لحب ةعب 0 رقللو ةعب رتل عال ةعب رس ةاروتلل
 ىو البا اولاقاع نبنسحلا ('هع لسرلاهبتءاجىذلا هنن صالخالاودم>وتلا هريغلبةيالىذلا داو نيدلاو هيصعن نمث

 نال ل ا ا 2 ١

 8 طاءاشإ فركف تأسس الف الف مالكا دوصق#م نم قغنب هلوق نال ط ناةطو.دم اولاق لوعغم ناتطوسم هادب لب هلوق



 نيذعملا ط اداسفر ظن ءافون وعم: مهوىألاحللواؤلانالىدنواحسلا 2 (167) لاهالةئيا اهاغط؟ ط ةماعلا مود ط
 تت سم ”,| ط مهلحرأ . معنلا ٠
 ا دحاونءدل!لاقاسا متموةعرسش مم تمانلعج لكدا هلوقةداتق ن ءرمعمانر يخأ لاق قاز رلاديعانرم لاق ىد 3 0 ّط رو

 نءعرعنبفيسانربخأ لاق مثاهنبتلادبع انث لاققصسا انث لاق ثمل [نثمع ةفلتخم ةعب رمثلاه أ ل لاسر طا كي ردم
 الا هلاال نأ ةداهش سوم .لع هللا ىلص م دارك ذىلاعت هللا ثعبذنمناعالا لاق ىلع نعبولأ لأ ن مطرب 5

 :دلفم هنكلواكر ار قملا نوكي زف ا نموأ ةعرش ةنرم مهبابلاب موك قتل باد سنع م ءأ اع : رارقالاو هل هيأ 0 '

 ىزلا باتكسلا ا: اعحدق مالك! ىيعماااولاقو لسوء اعوان إ_صد# ةمأ كل ذب نع لد نورخ 1 لاقو ارغكو 3 رننوسم» ©

 هللا لصد مدع رو مالنبالا ف لعد نم لكسل ىأ ماكل سانل ااهأ لسو هيلعدننا ىبص دمت اند ىلا هان ازنأ|| ءانعممظنلا فالتخال ج
 أ :لاقنيسسحلا انث لاقمماقلا (مشص كلذلاتنمركذ  احاهنموة عرش ىنىلهنارسو هيلع || * نب رفاكلا بقعتلا
 3 11 دمشلااعاهنموةذسلاقاحاهنمو ةعرش مكمان اع لك- | هلوود هاكتن عجب رح نبا نع جاع ري-سفتلا 0#: نوزع

 "اا ل : هلوه نا رقلال وهن احاهتموةعرمت هلهتلا لعج دّمذ لسو هيلع هبا ىل هد. نيدىف لحد اوذخا مهنامنع ىكد اتم

 انعا اواحاهت مودع رشا ذاع مالا اهب مك-نموإ م لهأ لكل هانعملاق ن ملوذ ناو صلاب ىدنعكلذىف نيلوقلا اوه مالسالا يد

 0 ا وعل هلوةبىعناك ولوةدحاو: ما مكلعلهنباءاشولو هلوعل باوصلاب ىلوأ كاذانلف ||[ ىذلاام مسهل لاق ايعلو

 موهقم ىعم ةدحاوةمآ مهلعف كلذ لعفدقو ةداوةسمأ مكاعجلهّتلاءاشؤإو هلوغل نكمل ةدحاوةمأ مهو ازه لهأ نم توهمت

 0 اىبىلعستك امر ؟ ذهنألسوهيلع هيلا لصد هبل هللا نمراطإلا هيىرحام ىلع الذ ىنعمنكسلو ل راع تا فلا

 رد 37 هل يقءاسنالاراث ١ ىلل عم ص نب | ىشعي ىققهنار ؟ذئاه ةاع ل معلاب اهنق مه. )امدعتو ة ةاروتلا ىف 4 1 : 6

 01 ممسوم اعنا ى اضصان 2 ادن در 5 دمهاهيفاعلمعلاب هملاهثعب نمره ةولبعالا هيلع 1 7 04 ٠ 3 معنا

 راس ف امن ود 'هيفعيلا لزن معك كلو ةيح ا حلا تاتكلا يم” | هديعدتإلا هحياع

 ناو مهدمقهبلع نة نءذلا عل الاراء ادتنالا عئارسروغتعم رمش ه2 مالو هلل عحدق هناداعاوهريغ تفىكلا اضأ صالا ثتمعنو هْعَل

 وهلا مهف ادحاوه.منووسأىلاءاتنالاو هل :ع نم هيبه ءاجاسع رارقالاو هللاد_حوت ىف بوني دوهسنب دناك 2 5 هتهرك اذا

 جاهنملاوةءرششلاىفانلت ىذلاودن» و مهيلعم ,رحو مسهل ل حا اسهقهتمالو مهنمدحاو لكد عرسال لاودالا ء117- ناقعاا ىم,بو

 دماغي هني نيج رلادبع ادت لاراب خدع تذييل 0 د ِ 1 وألا نم ركن ام ىلع حم هنال

 3 2 3 6 4 0 6 2 بس خوخ عن ص - 3 .٠١“ .٠
 ايجار اغيب ا نع نسا ٠ قد اأن لل. ا 0 نع ابكت كو ام ل دانه انه دش 1 ا نوبت

 نيتي اولشارس اوتابغس نعى لد لاق نيكو نبا انئص هل ءدسوا ةذسلافاحاهذمو ةعرش مكدنم ةلدناا تكلا د

 ىأ نع نابيش كآن عئزارلا ى حي وبأ انث :لامدابه ايئط هلم ضابعنب نع ىبهتلا نع قع“ اىنأ 4 هل

 الم .هسوةنسسلاقاجاهنموت عرش هيدنمان :اهد لكل هلوةن ءسامعنباتل ًاسلاةباثونب ع قدما ام اد_ه سلو اهاك

 لاق سابع نب نعى يلا نعق عسا ىلأ نعل سيئارم ءاراغ لاف ةناعنا ان لاق , ركولأ انما نال امعو امتع بحول

 1 كا نع فراح نعورم نعمك ١ 0 ديجنإا م 0 ةلس م ساريا تا نامالا

 2 هند 0 د ع لاق ىلآ ع لاه دعس نب هع رست نا 9 ١
 سو 2 هلل ىلصص دمع

 نبنايعس نع نورهن دب زب مث .لاو غبكونبا انئص ةنسوالدبس قئغباج اهنموة عرف عب تانلمج ءاسنالا

 نع ىسومنق هللا دبع 5 ل ازئرص ةنبسااةعرشلا لوب نسل ات عم» «لاق ني سدس ميهاع -َ 60-7

 لاق مداعوبأ ات لاقورعزند# ٍ م رص الدسو ةنسسلاف د هاجت نعتاتقلا ىع نأ نع ع لش ارمما ىذلا قحلاوهف مالسسلا

 اماه وتدل :ريشلالاقاحاهموةعرشهرك ذىلابعت هننالوذ فدهاحت ن "< كالو رع سبع ات ق.رطلانال هنعمل

 7 هوب د طا نع ميكن ىنأ نب | نعمل ا لافةغيذ-وبأ انك لاق ىش نا - وهءاننالا قيدصتىلا

 هل ا ل اوبرلط لقزر لعزم اص ةنرواعم ىت لاق حلاص نيهنباد_ءع اذث لاق ى ىدل قلانضاح .هناو زبعم ا

 همست اذ لاقىنموملا انا لاف ى دلل نئدص ةنسوالسس لو احاهتمو مناديب 0 ناعالل هحوالف قكلاىف

 ني سهلا ندم . 72 هويدعن سام عنب ا نعمك ىجنن مالح ركع لاق قحساوبأ انت لاو 3

 مساقلا 00 ة:سوالمسسلوقن اغاهتموةعرش ىدشلا نع طايسا انث لاق لضفملاننروأ انث لاق

 نيرفاكلا ط سانلا نم

 مم ضعب . رذكحلاو

 لاق مدتغلاخالاانم نوركنتامىل ف هناك درع نيب وانناعا نيس عملا الانمنومقنتام دار انتقام

 لا



)167( 

 ل.سلاو ةنسلالاق سامع نا نعريمج نبد.عس نعي رحنا نعجباح ىنث لاقنيسحلا م ناف

 0اس شع لكل هلوفةداتقنعديعس انث لاق ديزي ان؟ لاقذاعمنب ريشب انشد
 نامل هنن نون ل + .بع فرم لاق دإاخ نب ' لذعلاذانعمأب تعج« لاق

 هنلاءاشولو) هلوق ليوان فل اوةلاو يلام هيلا داما قوتي رت رش هلوةىفلوشب كلاصذلا ثعم«لاق

 ةدحاوكعئارم ةلسعل رءاشولوهرك ذىلاع” لوقا / انت ايف كولا ناك اوةداسحاوةما كد اعل
 فاتخالةرذغاوةمانون وك : منكن مهحاجمو رخالا مثالا عا رس ةريغاساهنموتعت رسدما لكدل لعخملو

 نم :ه عبطملا ف رعبف كريستال عا رش نيب فلاش ذاع هرك ذىلاعت هنكملو محابهنمو ؟عئارمم
 رايتدالا وهءالّشسالاو_فاالا نم مسلو هللعةق أى« ب لاذ ازثآ ىذلا باتكلا فهما. لماعلاو ىصاغلا
 مساقلا سل ةصاك تكلا نم وكمل علزأ ادمن ىعبك ان' 1 انعف هلوةو ل .ةىذماسعف هدهاوشن كلذ تنثدت 0

 لاهالاهلعأ الر يثك نس هللا دس.ءل اق مان !ففكوابملن كلذ مرح نا( نضب اج ينالاة نين ا لاق

 تاترك ذدةو كا ذ. بط اخ نموك يآ امفكوليمل لاق فدكو لئاق لاق تاق ب 6-22 لانمكا ان انف كوابل

 هنلعهللاىلصاخ سن لبق نيذلا مهناو هلبق وضم نيذأ ا ءامدنالا عم ىن لك-!اجاهنمو :ةعرش كة ماذاعح لكل ىنعملا

 ءامدت الا ٠ نءرينللا دارت ايزل زل هللا ىلصاخ.د دل ناكنأو باطلا نال .ةهدحو ىنل ابطاخنل اول سو

 كل ام[ ناهنعريجلات دا راقابثاهملا تمضواناسن !اتبطاحاذا اه ًاشنمب هرعلا رك او مهاوهإ بق
 قل اوقلاق اجاهنموةعرمت ريش يةمانلعس لكل هك ذىلاعت لاق كل ذاف اطيل هحنو ىلع امهنءرتملا جرخذ

 ءرك ذىلاعتلوق (نوغلت# هدف تنك عكف انعم . عج ص هليا ىلا تاريخا اوةبش دمعأق ) هلوق لد وان

 ىلا هلزت اًرناىذلا مكب 17-1 ىامعلمعلانامدانوكب رولا ,رشلاولا حالا نم تامل اصلا ىلا ساذلااهيأ أو ا

 لا: عق ءارخ هإ عىلع معنج ىزاكفء ىنمملان معكم نسما نيمتمل ءالتناووك-لاناكقعا هلزن :أاما هنا

 لئاقلا لوعكم.فام ٌقابطلاو: جا ودزالا نس نم هيقوهك<لثمانعسفامو ان" ا

 رغل نب نيسخلا نع تنادص ةاسوالسس

 قحلاانا.ءبزح لك نة .-نييتنفزانلاب هانا هبا عب ءىسملان م هنانك هانا هنازاعع قل نيب وءاضقلا لصق

 كلذنيب هلا ليقف نوفاتكهرف نكئامدملا انعم لمقانندلا فان رانش موأ لئاق لاق ناف:لطنملا نم مهتم
 هنأق ه هْنلا عج رملادنءامأو ب ذكمو كلذ. ىدمفاثانعب اقعااوب اوثلا نود سخاو ةلدالاو لسرلا, امندلا ىف

 ىلعاوعم سلا لاخدا ىلع نو ردقب الو لطم لاوق ملا ةفرعمىاهعمتوكثدالىتااتازاحماب كلذ مهتيشي
 ىعماع او ا. :دلاىف فاتح هنفانك اعهيلا عج رماد تعانين هزاو رك ذىلا عت هرم كلذ كف مهسسفنا

 ىف زنا ان لاف ع بكون با ليرح [ك وبا ةمنتش قحن ان وفرع: :ةاعبج عج مهام كلذ

 ىلصد# ةمالاق اعبج مكعح مهنيا ىلاتا ريختااوةمتعافلوقب كلاكذلا تعمم لاه نانسى ا نع رابح نء ا
 مهءاوهأ عبتتالو هللا لزنأ اع مسنين ك>اتأو) هلوةلبوانت فلوقلا يو رحاغلاو نيا لخ ودهيلع هللا

 تاوم منذ ضغبب مهدصد نأ ةثادب رباغا لعاف اولون ناهكسل اهنبا لزت أ ام صضعب نع لوذتعي نأ مهردحاو

 باكا دمع ابك. انازئ أولا لزتأ اع ممتن كح انأو هلو ةدهرك ذنلاعت ىتعب (نزوقساغلا سانل |نماريثك
 هنيال ارثااع هل اوهب تعب ولد ءراتلاب ب ضن عضوم ىف نافمسهنيب ممسأ ناوباتكلا نم هيدن نينامل اقدم

 وهباعهلنا ىلصاد © هسنهننا نم مىس من هنافوهءاوهأ عسبنت الو هل اوةامأو هاك ىف كلا هلزنأ ىذلاهللا
 هلزنأ ىذا هناكَ لمعلا موزلب , لهنممأو مهيرجافو مهل قى هيلا اومكستحا نيذلادوهلاءاو هأ عدمش انآ

 سو 4 ءلعدتلا ىلضدمتمم ل هرك ذولا هلو كيلاهتنالرتأ ام ضع ن ع 0 : نأ مهرذحاو هلوقودنلا

 ك.بيلاهّننالزتأ ام ضعب نع كلودضف كونتغب نال يلا نيمكستمحم كواحد دووملاءالؤه دمخان رذداو

 صعب مهمهصا ن 'هللادير ماتا لءافاوإوت تافهلوةوجهئاوهثأ عادا هب لمعلا لن لعلوم هلك كس نم

 هيتعك- المعلا اوك ريف كنعك لاا اوومتحخا نيذلا دولا ءالؤه كون ناف هرك ذىلاعت لود# مم ونذ

 نمكعاض زلا نءاولوتن م منا ملعافلوت وة: منهم رن ذ ضعبب مهيصن نأ هلياذب برب اما لعاف وهف تيضقو م و مماع

 ْ مسهنبب لصف ف ىرخالا قرغلا هيف فلا ناك اهكنمق رف لكربذهف اعيج كر يصتمهملا ناقهنلا م

 مب وذ نم فاسد ةامضعب ايندلا لجاعف مهب وقع لع نأدرر هللا نا ىلسدأ ن مالا قحاب تدضف دوو

 فيضع ىنأ الا موقت له

 زو و نحاف كتناو
 رورحلا ىلسع فطع»نا

 ا ثوممعنت ام ىأ

 اعو هللا ناعالا الا

 مكسحرثك ١ نابو لزنأ

 نيدلا نم نوس>راخ

 نوك نا زوسحيو
 ام ىأ عم ىنمعع واولا

 الا انهم نتوركحن”

 2 هذ 5 تانك ذا نال

 للك اذا نيه ممللا للا

 ةديجلا تاغصال امستكم .

 ناك ةهذلا تاغصلاب

 ىف اريثان مسا لاذ

 لمتحو مصخلا تلق ىف

 ف ود لسلعت لخع

 +10 توهةنتام ىأ

 مدفاصتا ةلكقل ناعالا

 نمو مكقسسف لدحالو

 ىف نسملا لاه اذه

 متمقن 0 5 راسل

 ناراوتنو الع كلذ

 د بع لعلب
 ىأ هل يقام هملع لدب

 عرعك نان وةعتقتتالوا

 عفت وأ  نوعتساف

 مةشفو ىأ فوذ_<

 لفك د عقد تت أ

 لاملاو هاحلا كح نا

 مدسع ا متحد وعد

 صخ أغاو فاصنالا

 2 ّ 3 : اا تل ا ل ا ا ل ل سس



 نوكيدق عدتمملاو رفاكلا ناف

 رغن ىأ !سابع نبا لاق
 لوسر ىلا دول ١ نم

 ملسومبلع هيا لها

 هب نمؤي نع هولأسف
 ندموأ اقف لسسرلا نم
 امواثبلا لزنأ امو هللا
 ميار ىلا 15

 هنحنو هلوقىلا ليعماو
 ىسعرك ذامبذ نوم بسم
 هتلاواولاق هنوبن اودع

 لفأ نيد لهأ معنام

 ةرخ“ الاو ايندلا ىف اظح

 نم ارش انبد الو َ :
 ىلاعت هليا لزناف مكنيد

 نمرشب مكشنأ له لق
 مدقتملا ىتىسعب كلذ

 نم ديالو تاعالا وهو

00 

 نيرش يدع نمزج
 نع ندوأ كلذ لأ

 بص وثمو هللا «نعل

 ىهورمم نمزي#.ملا ىلسع
 تعءاح ىيلارداصملا نم

 روس اك لوعسغم ىلع
 هروملا اهلثمودولحماو

 لاقي اك ةبوسثم ئىرقو
 دض ةبوثملاو ةرودم
 لامعتساو ةئومعلا
 ناكم ندضلا دحأ

 ةداراد_ددنر زارت الا

 مهرشف لم مكهتلا
 دقو ميلأ باذعب
 ىلعانهه مالكلاج رخآ

 0 ا
 نيملسملا نيب ةكرشالفالاو
 لأ ىف دوهلا نيدو
 هنأ . بهمهللبقفرمت مالسالان يدنا اوومكح مهنكلورسث نقب رغلادحأةب وقع نالاقب ؛ ىج ةيوقعلا

 كلذ ف لّخاد مسهتمنمآنمنانظدالثل مهرثك ارك ذوأ هيد لدسع (1هم)

 هللاب اك لمعلاوكراتل لوب نوةساغلدوملانماربثك ناولوّةي توةساغل سانلا نم اريثكسس ناو
 نان س1 وأتلا لهأ نعت او رلاتءاح كلذىفاءلقىذااوخ و هلم ءصعمىلا هتعاط نع نوح راو

 دب زو مد م2 ىلا نب دمك ىد لاق قدمانن رمت نعربكب نب سنو 5 لاق 3 ركوأ انثَص كِلَذ

 نب س اثواب روصنء اودسأ نب بعك لاق لاف سابع نما نعةمر 2و ازيسل يرسم ْىق لاق تانئا

 رامحأاناتفرعدق كنادم<اراولاعف هون فهن د نعمن عن اخ :اعل دم<عىلاانب اوبهذا ضعبل مه ضعي سك

 1 00| 01 و نينواناب ناواتو غلا لود وهماذعبت لانعبتاناانأو مهتاداسو مهفارشأو دوم

 مهم , محا نآومهيفهننالرتافلومسلعهنلا ىلسءننالوسر افك ةدصنوكل نمؤنو مهلعانل ىضعنف كملا

 نونقون مول هلوقيىلا كيلاهنبالزت ام ضعب نع لونغ ناوهرذ-اوم_هءاوهأ عسب الوهللا 0 اع

 هّنلالزتأام صن نع كلونتش نامهردحاو هلودىفدب رثبالاق لاق بهو نب !انريسخأ لاق سنول

 نا هْنلا نااهعف مهلعا: دتكو ًارفوةاروتلاىفام كلانس دقو اذك ةاروتلافاولوش نالاق 0

 بر ضعس اهضعب صاصقحو راو نسلاب ن لاونذالاب نذالاو ف نالاب فنالاو نيغلاب نيعلاو

 م>-اناوتد الاهذهىف بالا لهأ عم سوما 000 ءةريغم نعمشه انث لاق بوقعد
 مو ,وةلاكح هللا نم نسدسأ نمو دوخي يلا 5 هلوق ل: وان فلوقلا 5 0 يتساب

 000 , لفكيلااومكتحانيذلادوهلاءالؤهىتبت اهركذ ىلاعتلوقي (ن ونقول
 ةةقحنابب هرفهنلا باك مهدنعو لرمشلا لهأ نمنانوالا ةدبع ماكدأ ىنعد ةيلهاجلا مح طسقلاب

 وب اوبن يذلا ءالؤهلاخت ومهرك ذىلاعت لاق مت هفالدر وديالى ذلا قملا هناو وهف هيتمكح ىذأا
 ناسا ًاوه.ىذلا اذه نمو مبنمكلذ مهلعفال عخسمودوهب 0 ءاع مسو هيلع هنبأ ىلص هلبا لوسر

 ىو هركذ ىكاعتلوقيهتدبوت وبر شبر وهنلاةينادحوب ندوب ناك نمدنعهرك ذىلا«تهللا نمدوه.لا هيأ اك

 لاق كلذ ىفاناق ىذلاوحند وهبرارقاوديحوت لهأ متنكواب رك -1نانينقوم منك نا دنا مح نم نيس اح

 لوةفد هاج نع عين ىنأن با نعوسع ام لاقمصاعوبأ انث لاق ورعنز دمح ئسدص دهاج

 ىنأ نبا نعلبش ا لافةغيذحوبأ ادت لاقىتللا ب رص دوج+لاق نوغس ةلهاجلا 1-3 هنيا

 خش انث لاقزي زعلادبع انث لاقئرملا :مدص دو6منوغبب ةيلهاجلا ف5 دهاجت نع مد
 دوهبل ااوذذقتالاونمآن يذلا ميأاب) هلوق ليوان قلوغلا# دوه لاف نوغبب ةيلهاجلا يكف ذأ دهاعنء
 كلذبارومام ناك ناوتن ًالاهذهس ىبعملا ف لب وألا لهأ فلنا (ضعب ءابلوأ مهضعب ءاملوأ ىراضنلاو

 فلح نم ةدابعة ءاربف لولس نبا ىنأ ن .هنلادبعو تماصلا نب ةدابع كلذب ىنعمهضعب ل اقف نينمؤملا عج
 هيلع هنلاىلسم هفوسراوهق مهتوادعترهطامدعب دوهلا فاحت لول نب | نأ هتادبع لست ففو 5

 لان رك ذ يرام مدار او افا سمن ارو مهتما عيعاح كاع ووضهالول , اذا هنا هننا هريحخأ و 0

 نب ةدابعءاسلاه دعس نب ةسطع نعى أ تعمم لاف سدردانبا انث لاق سب ركولا ولأ نخص
 نمىلاومىلناهتنالوسرا,لاعف ملسو هما عدن | ىلسص هنا اوسرملا جر زياني 5 را نم 2

 لحرف ا ىأنب هللاد.علاعذ هلوسر وهللاىلوت اودو ميةد.الو نم هلو سرو هللا ىلا رأ ىلاو مهدات درع

 تلح امبالا | اياب نأ نب هتادبعل لسوهيلع هنا ىلصءتنالوسرلاقفىلاو مك ءالو نمأربأال رئاودلا فاخأ

 5 الاونمآنيذلااهي ًايهقلالزناف تلبق دق لاق هنودلبلاو 4ةثمادلانن ,ةدابعىلعدوهب 5 هن : الو نم 4

 انث لاقدانه نص ص ص م مولق ف ئيذلا ىرت وقل ضعبءالوأ مهن هيلوأ ىراصالاو دوهملا

 م-ماملوالن ول سملا لاق ردب لهأ مز هاا للاق ىيى :رهّزلا نعنج رلادمع نب نابع ىن لاه ريكي نب سنو

 ما رق نماطهر متيص ناك رغب نبنآلاملاقفردب موب لثم موب هللا كبيصي نا ليقاونمآ دوهي نم

 قاملوأ ناهنلالوسراب ةدامعلاغفانولت اةتنادي وك [ نكي مل مبلععمجت سن ناةع رعلا انو سم أولاما لانقلاب مهل

 الو مسهتيالو نم هلوسرىلاوهنئاىلا أرب ىاو مهتكوش ةديدش مهح الساريثك م هسغنأ ةدي د2 تناك دوهملا نم

 ىلصهنبالوسرلاعف مهتم دءاللح ران ًادوهبءالو نمآرباال ىكل نأ نب هتلاد_ب,علاقف هلوسروهنناالا وم



 6 ' (648 ثورسغملا لاه كلذ نمر ر وصلا هه موهمضغودللا نعل نكلو كلدكس حالا نأ

 هللا لزن اف لم اذا لاق هن ودل اوهفةدابعىلعدو ميءالو نم هيت سفن ىذلا ثدأأ رآبامحابااب مسسو هيلع ه هللا

 هللاو هلوقىلا غلب نا ىلا ضعبءاياوأ مهضعيءابلو ىراص:لاودوجلا اوذذقتالاونمآنيذلاا هيأاب هر هرك دللاعت

 ةدامعع نءعراس نب قدما ىدلاو ىث لاق قد ءاولأ اك لاق سنولانث لاقدانهازمش ريع سانا نم كيمدعب

 هللا دبع مهاب ت ثدش ماس وهيلعدللا ىلصدتلال وس .رعاقنون ودب ثب راحا لاق تماصلان ب ةدابغنب دبل لولا نب ١

 ََض رزيلا نبض وع ىنبد- أ ناكو لسو هبلعهّنلا لنا لوسرىلا تماصلا نبةدابع ىشمم نود مافو ىأ |نا

 هلوسرداوهنلاىا ايدو لسو هبل عدّل ىلص هللا لوسرملا مهلعف ىلأ نب هنلادبع نم مهل ىذإا لدم م وعل نم هل

 فاد نم ًارراونينمؤملاو هوسر وهلباىلوت و مهعل- نم 0 هللالوسراب لاهو مهغل-ن د

 ىراص:لاودوهيلااوذذت"الا اونمآنذلااهيأ ا. هدئاملا فتان“ 0 ان أن يهتادبع فوهيغف م تيالووراغكلا

 نمدحأب مهلاننيحاومهاو نا !نمموق كلذ علب نورخ 1لاقوة. الا ضعيءايلو أ مهضعبءاملوأ

 كلذ ل ءف نمنا مهلعأ ادكلذ نعهننا مهاهن ذا مدعغدوهملان ءاوذخأب نأ مهلانامنيكر لأ رد هممادعأ

 طامسا اذ لاق لضفملا نددجأ انث لاقنيسملائيدم# ٠ مبارح كلذلاق نمركذ مهتموهذ مهم

 هنانكنم مهلوت نمو ضع ءايلوأ مهضعبءاملوأ ىراصتلاودوهسلا اودذقنالا الا اونمآ يذلا اهيا ىدسلا نع

 لح رلاعفرافك- )امهيلعلادينا | اوذودكو سانلا ن مهه41ط يلعدتثادحأة#عقوتناكا لاق مهن.

 لاقودوهلاائملع لا رينا ف اخأ ىافهعمد دوم 7 ؟اقىدووهملا كل هدب قلافان ًااماهمحاصل

 هرك ذ ىلاعتهللالز اه ه«عمرمددد ااا " افماشلا ضر ضعبب ىنارصنلا نالغب قدم افانأ امأرخ لا

 هد نموضعب ءأم .اوأ مهضعب ءام ءاوأ ىراصتلاودوهنلا اوزذمتد الا اونمآنيذاااهيأاب اههاهت 1

 اوضرذا ةطد رثىبهمالعافرذنملادبع نب ةيابلوب آكلذ.ىنعلبنورخ 1لاهونيملاظلا ىدبيالهننا نا مهنم

 0 ءمباع ىنث لاقئيسملا انث لاقمساقلا انشهح كلذ اخد 9

 نا 5 1 كا ل لباب ابريل لست لرسول 5 هناف

 بارملاوه ميذااذلاهقا ا-ىلاراشأ لوزئلا,هللا او اوعاط الف دهعلا تدهن نيد رقىلاهثعش فوع

 ىراصةلاودوهلااوز_ ب نااعيج ْنيسْممُو اىدمنو هرك ديلا عت هلانالاق تااندتعكلذيىف لولا نم

 م هناري أو هلوسروهللابناع الا ل دأ ىلع ءاغل>واراصنا ٠

 هنأم متم مهلوت

 نودنمامأ اوو اعهيلحوا اريسمأ م_هذختا نم

 دوو نا د رهنم هلوسر وهللا ناو نين ءؤملاو هلوسر ىلعوهنلا ىلع بردقلا ىف مهتم هناقنينمؤ او هلوسرو هللا

 دوهيلا نمامس ئاغلحو لولسنب ابن هقادبعوتماصلانيةدابعن أش تلزن 4 ٠ الان وك -:تآروح

 نلحرلانأش فتاز ازاتوكن تاروح ودظد رق ىبىف هلعذ تيس ةيابل نأ تاز: نوكتآزوحو
 نمدح ون تك مو ماش ثلا ىلارم هنبرخ -ةلاوىدوبملا كهرب ناعللاب مهامهدحأ ناىدسلا رك ذئذللا

 تآباو هااقكلذك كلذ ناك ذاق ل“ ةاكهنايلوةلا هتععل م سف ة مح ]ع ثاثب ربخةثالثلا لاوقالا هذه
 ةفال اندنع ملعال ىذلال اوهلانمهقلد وألا لهأ هلاقامز روح ومعام ىلعم .وهعأأب ل ْرئَدلا لارهاظا كي

 د -الانالر هدإا ارثاود نم سغن ىءاعْزح ىراصنو أ دو يىلاول ناك قفانمفتازنةن لانا تال هناريغ

 ناىمشد نولود اوعي مهي ل وع :زامس د ضم ممولة ىف نيذلا ىزتف هل اود كلذو كل ذىلعلدن هد هدعب ىلا

 ديو نينم وأ ىلع مهضعب راصن دو«: .لا ضعب تاكل ذب ىبعهناف ضء.ءاملوأ مهضعب هلوقامأو تن الارث ادانسصن

 هدايعكل ذاق ردع ل نم ىلع ضع راصنا موضي تلات# ةعراصتلا ناو موعج لسمخلا

 دوهملاك نس ممم 0 عا رف مهل ناك ن منا نينمْو ا

 ىنارصتلاو ىدوهدلو ضعبءانل وأ مشعباضأ امان اونوككنينمّؤملل هركذىلاعتلاقف برح مهل ى راصالاو
 ةءاريلا مهنموبرخلا نا ءالا لهالروطأ د قف مهالاو نمنالءاماوأ ضعبل ههضعب وبرح-) مهاكأب رح
 نمو هوغو هرك ذىلاعت ىنعت ( مهنمهناذ كم مهلوتي نمو) هلوق لبر وان ف لولا ٍّق مهتيالو عل طق نانأ و

 م هرمدأو مهالوت نم نافلو#د مهنم هنأ ينمو انودىراص:لاودوهنلال و ن مو مهتم هنا 6 مهلوث

 رتزانكلاب وتيسلا با هصأ ةدرعلاب ىنع

 دانا ىورر مالسسلا

 باد يف ناك نينا

 محابس نال تسلا

 م-هعاشموةدرق اودهسم

 اذ_هلو ريزانخ اوم

 نوريسعي نوإسملا ناك
 لوزن لعب دوهلا
 ةوحخااب تولوقيوةداآلا

 نو. كفو زان او ةدرغلا

 0 هل اودامأ مهسؤر

 نركه ذدةنتوغاطلا

 انوا: هذ فاسكلا
 لب سال ةءارسقلا ند

 اهذادن عت ق ةرئاو

 ةزجةءارقالا اهذوذ_ُثل

 : دمعلا نا هذ ه>ولاو

 مسهل اوه ةغلابم ءاش

 مسيلبلل نطفورد_>-لجر
 لاق ةئطغلاو رذلا ىف

 رعاشلا

 مكمأ نا ىنيبل ىنبا
 دبعك ابن اوةمأ

 دينمسأ ىيبل ىبا
 دضعاهلتسدلادالا

 لثمن اتعل اهه ل و

 0 حس عم
 دامعلاو دامع عج كعلا

 نيت 00 مهناالا

 ل_قوةحتىلوالاتاد.اف

 توغ اطلا 3 اودارأ

 هناالاساذأو ياك ىل-*م

 ءابلاصضوىللإلا فن
 5 5 ع ووو 7 ا 10 711770713 ل 7 دل تسد: جره ووجوب 2

 قالدلا عاط نم لكو هللانود نم كسعأم لك هنارهاظااو رايحالاوه لسقو لءلاوه ل سقانوه توغاطلاو لعفلا همسشل المل



 هنألعلا اذه ىعم هلزئعملاتلافو ىلاعت هبا لع رغكلان ا ىل عقلا )ٍ 1 . 3 رعاشالاّت <> |هدمء دف هتدصعم

 ب ع ع سس اح حج | يورو نوب مواعوكح

 ةكئالملااواننعدو هلوةكه

 انانانجسرلا دامع مهنذلا

 ىح مهادخ هنا وآ

 نونوعلملاكئاوأ اهود.ع

 ناكر نرش سلا

 اذاو ضار «ءاغوهامو هن دب وهنوهوالااذحأ لوم ىلوتن الهنا مهتلمو مم دل هن موهف نيتنمؤملا ىلع
 ىراصنلا ملعل الهأ نم مكح نم كح كلو «مكح «مكحرا_صوهظذ*+وهغلاخام ىداعدقف هذا دىضر وهضر

 فواقراغم مهني دلدالمهني دلضأو ةغلام مهما ستالومانسأ !تناكن ااهملعم وا مهترصنو مهتلع مهاضرو مهاباوهمالاومل ليث اما ىنتبىراصت ماكحاب مهر ومأ نمكل ذريغو م ئاست حاكنو مها, ذ ىف لغت ىد
 ءىجم لبق هتنون د تناك نيدلا كاذ لهأ مكح هلف نيدبناك نملك نافل و ةنامة عج ىلعةعضاولاةلالدإا كلذ
 نكعل اوهنلا لَن اقهين ادام ىلع رش. ال هنافاهريغة ]م ىلا لّقتن اننيدلهانماملسنوكب ناالاهدعب وأ مالنسالا

 لبق مه ريغ نم مهني د ىلا الة تنم وااملثارساتوكي تأالا مهتيد ناد ن نيس اقءلا لها متع مالها معز ناكمالورهس مسهماكم نا
 مهسلحه ساح و مسأ همدسأ فلاخ نك مهتم نكل منك نق رغلال ورادع مهند دين اد نمامأق تاق رعلا ل وز نايل / ءاملعءلاق و هئهرش

 لاسمع نب لنج ذك لاف عي رندا انئدع لب واثلا نمالفا علاق نمرك ذ فلا مومكح همكح ناف هزال ةدانكلا ناب نءوه

 نوار عفبرعلا ىراصن عت ابذنع سابعنبالئسلاقريبجن :ديعس نع ىلل ىننبانعىساورلا نجرلا || ,إ_هةريرأوناكملارك ذ
 لعنع حلاص 0 4 واعم ىن لاق ا ان ٍلاقىثلا 1 5 مهنم هناف نم مهل اود اك امو 0 ىذا ١ . .ه . 5 .ه -0 . نبأ 0 . - 7

 مو دابا ىذا كلاوذويللا اور الاونمانمذلا : ايد الاهزهىف سابع | نءةملط ىلإ نيا لسسلاءاوس نع لسا

 لاه ىنملا * ري رص مهم هوهذ م ود نيد ىف ل خد نم خارذلا فاه مهنم هناف وكم مهل اود نمو ضعب ءامل وأ ا 0

 اوج وزنو تلغت ىت ابذ صاواك لاق سابع نبا نعةمركعنعبئاسل|نيءاطعنعداجانئلاف حام انث ||| نولمترب دولا نم

 هنناىل_ص هللالوسر ىلع
 هل تورها مل و هيلع

 5 رمي _خاق اماغن ناعالا

 ضع ءانل وأ مهدعب ءانل وأى :راصنل ل اودوه.) | اوز#_ 7 الاونمآنذلااهيأ 8 هلك ىفل وعن هللا ناف 38 اك نم

 نس 12 لاق عيكو نبا 0 عز مهتماوناكلل ةيالولاب الا مهتماون وكب لولو مهنم هناف كك دذم مهاون نمو

 وان ناكو اسان مئات حاكسن الو برعلا ىراصأ معاي ىرب ال نسخ ناك لاق ماده نعود ازنع ىلعنيا

 هناقمكبذممهاوتن نمو ضءنءاءاواوهضعب ءاءلواىراصةلاودوهيلااوذذتت الاون ما نيذلااهياان دن الادزه

 نبال دس لاق مهاربانبنو رهنع كرام ا نياانريسخا لاقدنوس انك لاق ىنملا ندع ماسؤنم

 ىراص:لاو دوومل ااوز#_كنالثء آلا :ن_هالتفلافةعسا مو دعي ىراصن نمهزاد ع لح رنع َس ةيحخ

 قو الهنلان اكل ذدنهرك ذىلا- 7 ىعب ( نيلاظاام وهلاىد مالهثلانا ) هلوقلت وان ىقلوقلا 0 ءاللوا

 نينمؤملا ىلع نيتموماو وسل داق مهتمادع عمىرامذل او دوهيلاىلاوقاهعضومري-غى ةد.الولا عضو نم

 عض وللا اذهريغفف ماظل !ىنعمانبب دقو ب رح نينمومللو هلوسرلو هنن وهف مهالون نم نالاريصنواريهط مهلناكو

 مسج واةىفنيذلا ىرتف ) هلوق ليوان ىف لوقلا ُِش هرداعا نع ىنغأا عهعضوم ريسغفئشلاعضوهناو

 لاقفةي الاهذهبىعنمفلب وأتلا لهأف لتخا (ةرئادانربصت ناىم نولوةد مسهف نوعراسن ضرع
 لاق سد ردازيا ادي لاق ركولأ انثص كلذلاه نم رك د لول س نب | ىأ نم هللا دعاهم ىنع مهضعي

 ف و وع مهد الوفمعفن وع :زايسا ىلإنب هللأ كمع ض ص عيهج واق ىفنذلاى راف دعس ن ةنطع نع ىآت عمم

 سنونانث لاهدانه .اًسناص نيمدان مهسفنأ ىفا ورسام ىلع اوه دبقة, 7 الار [ىل اةرث ادانتنصت نا ىشدت

 ىرتف تماصلا نب ةدامعزن دءاولا نب ةدامعن عراس نب قعمساىدلاو ىتث لاق قععا ني اان لاقريك ثء|

 مو | مسايا هن
 © هس سلكت نم نورت
 ئ” موف رج ملاول د

 ةظعوملاو 2 هكا نم

 هنو رغكلاب هلوقو طو

 نيس ستلم ىءَأ تالاخ

 دقو هلوذ كلذكو رغكلاب

 او-رخدق مهو اول_دد

 اس رقتدق تاخد كلذاو

 د.غبلو لاخلا نم ىذامال

 نا كلذؤ اضأ عقوتلا

 ثناك قاتلا تازامأ

 مهلاوحأ تاع دىلءةحال

 ىلص هللا ل ]وسر تناكف

 اعوومم ممسو هيلعمتيا

 نولوةد ونينمؤملا نوشغب ددوهلا نوداش اوناك نيةفانملا نمموذ كلذ. ىنعلب تورخ !لاقو ىنييصترئاد

 مداءوبأ امن لاق ورع نب د 1 0 كلذ لاق نمرك ذ نينمؤملا ىلءدوملل ةرثاد نوك-:ناىشخت

 .توءعزا سب ص م مهي واق ىف نيذلا ىرتف هرك ذىلاعت هلا لو ىف دها < نع مهد ىنأ نبا نع ىب دع انث لاق

 نا ىئددم رك ذىلا عت هبال و5 ىمهانا مهدال وأ مهعاض ريشا اوممتاجانمود اوعي ةعناصم فن روع ذاذملا لاه مسخ

 انث لاقةغدن_كولأ انث اق ىنثملا ئءدص دوهملل ةرئادلا نوكت نا ىش لوب لاقةرث ادانيبص:

 نءديعس انث لاقعيرزنبديزب انث لاقذاعمزبر شب انئامح هلثمدها تنعم ىنأ نبا نعلبش
 دوهلا نوداو ١ ذاك نيةفانملا نم سانا نيمدأت هلو ىلا ض ص مس مم لق ىف نسذإا ىرتف هلود هدامق نع

 مه را ازمغأ هللا راهطال

 لاخلا ءزهىف لماعلاو

 اولد ىلوالاىفو اولاق

 مخ وككاتب و مهاماكحو رداد تعرك ذاعاو نب .رذاك اوح رخوني .رفاك اولد مهنا مجااحو اذمأا ولاقىأ او رخو



 (110) 2 لعف كلذفومللع هلال ىنلا نمنوكمنا ىنومهملارغكسلاةفاضا دبك ان
 00- نع :دجأ انث لاقنيسلا ندمت ا نينمؤملا نود مودصاني 2

 مهملع نيكرم دااروهط ةرب م ادلاو ةرئاد انمدصت نأ ى شع نو مهن نوعراسن كسلا ضم ممم واقف

 ىئ راصنلا أود وهلا تولاولا اوناك نيعفانملان م سأي نعربخ هنا نمكلذ نالاقد تااندنع اذى لولا نمراودلاو

 وأ نانوالاة دمع نملرشل !لهالاماو ىراص:لاودوهللامارثاودر ودن نأ ىشْدن نولو#. وني: هوما نوسغيو
 لود نم ناك كلذ نوكينأزوحيدةوةحا مهمل انب نوكمف هلراننيعف انملاءال زلت مالسالاله اىلعم هريغ

 ىركفاذا مالكلا لي وأتذنيقفانملالوة نم هناك شال هناريغهريغلوةنمناك نوك,نأ زوك و ىلأ نءهللادبع
 ىبعب مهمقن وع راسب ردنعع نمهيم-هتنحام قد دوك ت ومنين اع ا ْكسو ص سم بهم ولة ىفنيذلا دما

 ّ ةرئادان ييصت نأ ى مش نولوغب ميعاد لاو مق مع راسب راسع ىبعت وك ةانللا ود هما ف

 ىنعاو ءان ودعنمانلع زر ودب 5 هربادنماذ وحش ى :راصالاودوهملاءالوهةالاو م ع راسنامعانوقفانملاءالؤ اوه لود

 ارودننآرهدإاتارثادو *« ار ودةملاردغلا كننعدرت رجا ارلالاهاك هلودلا ة را

 ىايثأ هنا ىسعف مول هر ك ذىلاعت هللا لا ةذ كل ذا مهما اون نحنذانابا مه "مصل ىلا جات ةلودر هدللر ودنثأ مع

 غلاب ىايتأ هلنا ىسعف) هلو 5ليوأت فلولا نيمدان مهسفنأ فاورسأ ام ىلعاو صدق هدنع نمأوأ جنفلاب

 وأ مهغلاب كأن نادهللا ىسعذ هلوقد هر تلا ا فاوريًاميلع اوك دق دنع نم صاوأ

 ءاضّءلاانهاه هي نع مهضعب لاف عضوملا'ذهىف غل الب وان ىفا 0

 ءاضقلاب لاق نغلاب ىنأي ناهنلا ىسعف ةداتق ن رعد عسأ. ديا لاقذاعم "رمش ادع كلذلاةنمرك ذ

 طاع ساانث لاق لضغم نأ دجأ اذ لاق نيسملا ندم : مر كلذلاق نمرك ذةكم خذ هب ىنعنورخآ أ لاقو

 1-- |وقهزموةداتةلافاكءاضقلاو هن ,رعلا مالك ىف ملا وةكم تف لاق جلاب ىأ ان تاهلبا سعف ىدسأا نع

 هلو 2 .وهءلعهللا لص ارمعم نت هللا دءوىذلاءاضّعلا كل ذنوكب نآروكح دقو قال اراذم هوةنبد واننس جخفا اندر
 ررغب ورغكلاو ناعالا لهأ نيبمهكح لصفو هتلاءاضق مظعنمناك كلذنال ةكم خف حن غلاب كابن أ هتبا سعف
 ناك ىدسلان أف: ندع لح اون اوةامأ ون رفاكلادمك نع و مود هاك ىلعمهنبا نا فاغنلاو رغكلا لهأ نع

 لاق دنع نم سم اوأئدسلان عاام اان لأق لضم نب دبجحأ امك لاف نيسملانيرم ' م مصام الذ ىفلوقب

 لمع وتم زج اوه هياين أ لسو هيلع لا ىلص ا دم<نهيبنهللادعو ىذلا مالا نوكي نأ ؟ ليد قوتي رلا مالا

 ءوسااو هلوسرب وهلا رغكلا لهآ ىلءنينمؤملاةلادا< فا وهفتاك كلذكأ هناريةاهربيسغ نوكي نأ

 نيمدان مهسغن :آفاورس ًاامىلعا اودص ءاحاذا مالا كلذ نأ مهنعرب رم أدق ىلا عت هنلاناثالذ ومش رمشدالو نيشفانملا

 ى هراصنلاودو ملا تولا و اوناك نيذلانيقفانملاءالؤ هناي رحل هول فاو رس ا امىلءاو مصيق هلوذامأو

 مهريغو ىراصن لا ودوهملا نمنم :رفاكسلا ىلع ن نينمّوملا هب ليدي ه دنع نم ما, ىانتاهللا لعل هرك ا لوغب

 ةضغب ومد متدومو ىراصنلاودووجلا ةلاغنممهسفن فاو رسأام ىلع نوةفانملا ءالؤه مصير ةكلا لهأ نع
 50 ًاامىلعاو مطبق داق ةنعدمعس انثلاقدي زي انت لاه رمشد نسم رجأك نيمدان مهداحنو نينمؤملا

 نيذلاءالو أاو:م1نذلا لود وع وز هلوذلد ا فل اولا هو هلدأ او مالس اللمهدغن هودوهملا م يدا اومنمنيمدان

 نيذلالوق وة ووتر خا ةلاتغلتدشا(نم رساخاو مساومة طش مناع أ دهحهئاباوهسقأ
 اوم-أ نيذلاءالؤهأاو دع .1 نيذلا لوب نيمدات مهسغنأ فاو رس أ امىلع اوصدفةزيدملا لهأ ءارقا خر قفاونمأ

 او رس ام ىلع هدنعن ءسأو أنا, هنلا أ اذا نو ةفانمل يصرف ةءارق 2 :اهذه ىلع مالكا! لب وانوواوريغب هللاب

 هللاب ةيذاكللا م متاعأ ] ىف هللا ىلع مت اريدا وممذكو مهقاغن نمو ومس ماين نونمؤملال وهب نيمدأت مهن ف

 ىذلا كلذ هلد وان قده ا<رصق ىنعملااذهوانل مهنا ع ىف نويذاك مهوانعملممناهنلابانلاو مسقأ نيذلا ءالؤهأ
 هد. عنرم ضف 0 نعي رحشبان 5 اح ىنث لاه نيسحلا 0 مسالا نم رو

 كلذكو نرساخاوحداهمهاامعأ ؟تطح كعمل مهام مناع ؟دهحهقلبا يق ىذا هلأ اونم آيل لق اوديدشن-
 هنافطعل وقد بداووا ولاباوم ::.[نذلال ود وب ونيت رصدلا ضعب كلذأرت اردد دو رغب ند , دملا له[ ف -اصمف كلذ

 ( موا ان 0 و
 روسو اناس كادر لوغناك ناناذ ئرلغرك ذو. ناي ناناوسف لسع

 قنعذ#ناب كانم اوت ملىأ
 بح باريس

 تنأ َن وكتف:ار ١

 رغكلاىف مهتيقلأ 0

 اوحرخ نيذلا مهلب
 رايتخاب رذكحلاب
 لدتساانههو مهسغنأ

 ة ىلع رزتعلا
 نم رغكلا نا هيهذم

 هنكلوهنبأ نمال ديعلا

 ىادلاو لعلاب ضراعم

 9 ىغكاع مسعأ هلياو

 عبو مهدسح ناهيف

 اك هللا الا هيا.حال

 خلبأ و كالذ مافعأ

 هلوقك بذكلا مثالا

 متالامسهل وذ نعد عب

 ليقورلافلا ناود_لاو
 مهم صتخام مثالا
 مهادعتام ناردعلاو

 لقوم_هريغماا

 كرا ة- حلك مالا

 هنن ن 'ارزع هرج مهلو

 اهتمدئاوذ ةئ الافو
 مهلكت الريثكر ركسصذ

 ذا كلذل غال ناك

 قدسي مهضعب
 نا اهنمو لرثسذ

 قلت اعا ةع :زاسملا

 اوناك مسهخاو تاريملا
 تاركذملا ف اهتول معتمد

 لواما» متالانا اهنمو
 رك ذفىصاعملا عج

 0 اوناودعلا هدعب

 لعل دل تلا

 عاونأ م_ظعأ املا

 ىنعميف مالكلاو متالا

 نسما لافو بيرق نعةروسلا ف صدقرامالاو ني. ناب رلاري سغت فوت سلا



 لمعلا نمر عنصلا
 لسماعلا ىمسي الف
 لمعلا الو اعناص

 نك-ءاذا الا ة-ءانض

 بسد و بردو ه.ق
 تنذ !ناكف هلا

 ا صتخيرتانا ءايخغلا

 ركشملا نع ىلا

 تثأو مظعأو 7 8

 نا «قةكو مسرأو

 حوررلا ضار ةدقببلا
 هناي معلا فيلو
 «بماكداو هتاغنصو
 معلا اذه لص اذاف

 لد ة.صعملا لزئمو
 بلقلا ص ص نا ىلع

 ةدّشلاو ةوقلا ةياغىف

 برم ىذلا ضرلاك
 لازا_ةءاودلاهسيحاص

 ىه ساب- نبانعو
 تارغلا ىف ةنآ دشأ
 ىفام لاهذلا نسعو

 فوخأ ةنآ تارغلا

 تلاقو اهنم ىدنع

 لق ةولغمهتاديدوهلا

 لاكش ا ةياآلا هذهفف

 توةيطم دوهلا نال

 كلذلوةنال انا ىلع

 موا_عمهنالطب وفيك

 مساهننا نال ةرورضلاب

 ىلءرداف دق دو> وأ

 هداحاو ملاعلا قاح

 ازهو هش وكستو

 توك نا منتع دوجوملا

 هنرددو هلوأا_غ٠ هدب

 نا ناوسحلاو َه رصاق

 تالزوام عب لل اوالافو «توعؤصب اوناك امسةبلانههلافاغاوذار وبلا ءاذع ) 0 1 ١

 وك كلذل ود ناكواونمانيذلالوعي نأ هناىسءولاشب نآز وح الهال كل ذرب ةلاحتو اونما نيذلا لوقد نأ

 ا<رواغساداقتم 35 اتولافك حو رأر و رعاشلالوقكوانباوازمحن تلك امهلوق

 رغك-لا لهأ ىلع هن وهاي دب هدنع نمسا وأ نيسنمؤملا حشلاب ى اي نا هللا سعف ةءارقل اهذهىلعمالكل الد 6

 نيذلاءالؤهذئني-اونمآنيذلال اود تأ ىسعو نيمدان مهسغنأ فاو رسأامىلعنوةفانملا عصبقم_#مئادعأ نم

 كلذك كلذأرةنملد وانو بصاونا اومراو+لانمةمالسلاولامةتسالاب لوقي عفر دواولاب اونمآ نذل لوقيو

 ىل-ءلوشي عفر وو اولا قرم | له فحاصم انةد-اصمف ىهكالدك امناللوةد وفواولاتامثابلوٌةب و

 لوةد وني مداثمهسفنأىفا و رسأ ام ىلء اوف انغصو ام ىلع اندنعةءارّقلاناك ذا مالكدلا لب واتفق ءادتن الا

 مهلا نع اريختءرك ذلاعت هلال وةيانعلممئاارذك ممئاعأ دوج نارانلاوغل- يذلا ءالؤهأ توئمؤملا

 الواهل باوقالال_طايابندلا فاهواعوبلا مهلاعأ تيهذ لوي مهلاعأتطبح مهلاعأ ثبحنو مهقاغنب ءدنغ

 امن وامعب اوناك اءاو هلوسر وهللاب ناسع اةدع ىلعالو ب>او ض رهن مهلعاهخاب وهم نيش ربغ ىلعاهول ع ممالوحأ

نبرساخاو صاف هل نكت مذااهرحأ هلناط مد اف مهي رارذو مهل اومأومهسغنأ نعام ْنينمْؤملااوعفدمأ
 حداق لوةد 

 مهد موب هللا تأ فو سف هند د نعمكذمدير نب اونمآنيذلااهيأاي) هلوقلب وانف لوقا 1 اوكلهو وهتعغص

 مهءاجا_عاورقاو هلوسر وهنلااوةدصى ا اونم1نيدلا هيأ اب هلوسرب وهنلاب نيدمؤملل هرك ذىلاعت لوي ( هنود و

 مويلاهيلعوهىذلا قولا هندد نعوكنم عج رب نملوق هيد نع كلير نم ل سوهيلعهننا لصد مسهملل 4ه

 قأسسو امش هتلارضد نلف رغكلا فونص نم كل ذريغوأ ةينارصتلاوأةددوهمل افامارغك لا ىف هلو د. هربغب وهلدسف

 ريخ موقب اودبرب مو او ريغر لو اودي منيذلا نينمؤملا موتمالدبهنناءىب فوسق لوقي هنودح و وهم موق هللا
 دعب ديربس هناهلعىف قيس نا هللا نم ديعولا اذه ناكو هللانوب<و هننامج< مهند اولدب واودنرانيذلا نم
 هنادلعف هل قدس اللة. ًالاهزهىفهدع وامَنيْممو انمدعو نمهدع وكل لكو مسؤهيلعدللا ىلص دم < هن ةاقو

 لدي افردملا لهأ ضعب وربولا له نم موذأ درا ل سول عهل ا ىلص هينث هللا ض,قاملة ديرب الوهن: دريغنالو لدم ال

 ىانلق ىذلاو دب وه دب عو مج مد رانعف ذَعن اود دع دول يذم هوملل قووةرك دىلاعت لافاك ع بنم ريذ نينمُؤملا هّليا

 نع سابعث هللا دبع ريش لاق بهو نناان ريخأ لاق سوا . مي رص كلذل اق نم ا قاع الهآلاق كلذ

 ىترهساة دا ةزجامأ الاقذذ مونة ئد دملاريمأر غو امولهنل السوار زعلادبعنب ر عنا بكن د نع ربت ىلأ

 م هول رود اال و غلب تحتي دنع مك-ذمد َر نماونمآنيذلا اهيا ايهننال أود لاقريمالا اهم ىهام ود < لاق ة- راملا

 قلد واتلا ل هأ ف لتحنا مثيق ملا نعدنر نمش رق نمةالولاا و نما نيذلابهننا ىنعامئاريمالا هيأ دما ف مثال

 ق.دضلاركوبأ اوهمهضعب لاق مهنمدنرا نمناكمنينمؤملا لدن او نمذمْؤملا مسعهللاأنيذلا موقلا نامعأ

 نداذه (ييثص كلذلانمرك ذهنماوح رخىذلا بابا !نم مهول د ىتح ةدرلا لهأ اولتاف نيذإا هنادكأ و

 نعوكنمدنر نماونمآنيذلااهيأاد هلوق ىف نسما نعمهاد نب لضغلا نعئامغ زن صخح انث  لاقىرسلا

 هلوقىفنسحلانع لهسن عريب وج نعناماس نب ةديءانت لاقدانه [ياص هلثمنسحلا نع مهلدنءلضغلا
 ينأن ع ىلعننيسح انث لاق ع_كونبا [نئص هباأو ركوب أ لاق هنوبح و مهيح موقبهللاتأب فوسف
 نبرصل ْْئ هج هناكح او ركب ىنالهللاو ىه لاق هنو وم مدع موقب هنبأك ايفو سفن سحلا ارق لاق ىهوم

 نجى راسا رت نب نجسرلا دمعات لاقى دنك-لا قو رسم نب دعس نت ىلع يصعب اوركبى لأى تازن لاق

 نودها<ي نيرفاكسلا ىلءةزعأ نذمؤملا ىلع ةلذأ هنود دمه موقيهلات اد فوسف هلو3 ىفكلاعذلا نعبد 9
 رك رب مهدهاج مالسالا نعي ,رعلا نمدنزا نمديرااملهبا## او لع و اوهلاق الذم هول ن روئاخآلو هنأ ىلسدس ىف

 هرادصاو ١



)11( 

 هب د د نع جمد در نم ةداتق 1111 4 ر رند ر ١ث لاه 5-2 انمادص مال -الا ىلا عب هدر :ٌ- هيادصأ و

 نمنودن صدت يسنا ل ءدقوت امهذهمتمال' ارا مملععس ءأو هّللاو هلوقىلا هنوبحت و ممم موقبهللاثأن فوسف

 لهاوةنيدملا له دحا سقئالثالا مالسالا نع ب ر-لاةماع دنرا لسوهماع هلا ىلصا د هبدن هلل ضب ةاىلق سانلا

 ولما 4 .قف لذ فركب ؟ماكفانلاومأ بسغتالتلاوكز :الو ىلص" اولاقس دعلا دمع ع نمنيرأا لهو ةكم

 هلوسروهنا ضرفان الا ةعاو ءنمولوهنيب هليا عج -ئم نمد فرب :؟الهئراواللاةفاهودازواهوطع اذهل اوهةفدسق

 ىقرحو لتقو ىبس تح ملسو بلع هللا ىلصدتلا ىبني .لعلتاقام ىلعلئاهف ركب ل عمطراضغدزلا تعرق هيلع مهانلت اهل

 دوفومهثت :اهءايآآ ةرغصةاكزلا ىشهونوءاملاب اورق ًاىت>مهلت اًعفةاكّزلاا 00 كان غاوشرا اعأنآ ناريذااب

 الق نااودعتس نأ مولعن روهأ تناكوةئْر لا ةطخلااو رات افةباك برحوأ هن رم طح نيد مهريفنب رعلا
 للا نم مهل نوإسملا باص اموهءاعهودرلام ع نم نيالا 5 اوباص أ امن او: فلا ىفنينمؤملا ىلت5 ناوراذلاىف

 ا ل ا ئىش لاقنيسملا اند لاف مسالا انئرص لال مهلوهف

 مو هياعهنلا ىلصدنلا لوسرفوت نب -اوديرا جرح نب الاقهنوي دوم موقبهللاتأي فوسفهتند نع كم
 نع دورى ن عرعنب ف يسانر يخل اق مشاه نن هننادعاذت لاق قدا انت“ لاه ىبثملا : مخ ر كتل مما

 ىعم عقو أو نينمؤملا هللا لعل 0 ءاونما نيذلااهيأاب هلوقف ىلعن ءبول لأن ءنلاعفلا

 هند دنع مكن مدرب نم اونمآ نيذفاهجأ ايلاف ودير نادل عىف نمونيةفانا ن مميفذأا وسم ا ىلع ءوسلا
 له أن مامر هاذي نعي تور رخ ؟لاقو « هبادجأو ركتىلب هنود دم مت موقب مهني دىفةدل :رملاهللا كا فوسف
 د# نه كلذلاق نمر ؟ ذ سيةن' هللادبع ىرعشالاى دوم أ طهر مه ممم كلذ لاق ن هءضعب لاكو ولا

 هَ .الاءذه تازئال لاق ىرعشالا ضايع نعبزح نب دكا نعد مذ لاقرفم> ندمت اذ لاق ىثملا نيا

 هيلعمتا ىلصهتلالوسرأموأ لاق 6 ومهم موقب هللاثأب فوسفهنب ةنع ذطمدر نم اونمآنيذلااهيأاب

 لام« نعةيعشانت لاقد.اولا اونأ انث لاه ىنثملانء ان ضازهم وذ مهلا ف هعمناك ئشب ىسوم ىنأ ىلا لسو
 موقبمنلاتأ» فوسفد الاءذهأرت 5 مسوبلعهتلاكسونلانا سوم أ نع دياضابحتعمسلاة بز نب

 وب لاف يعش نع سد ردانماانث لاه ةدانج نم لس باس تلاولأ م دج ىسومىلأ موق ىتغب لاق هنو ومع

 هيلعهتلا لصدتلالوسر لاف ىرعشالا ضامعن ءاك امس اظفحأ الات او برح ن لام« نعوهاننادحأ لاق بت اسلا

 صايعن ع كاع« نعةمعش نع 0 د رداء اانث لاف عيكو نبت امغس ده ىءمومانآ ىبعب اذه مود مهملسو

 9 0 ومهمح موعبهللاتأد فوسف هلوةىفاذه مود مهىسومىلال رو ل ل :ل1لاه ىرعشالا

 اضامع تعمم لاق نرح نب لامع« نعةمعش انريسخ لاق ديزي انت لاف ىموم نيد هاجت
 تازنام لوب ىرعمشالا

 اذهموق مهلافوأ ىسوءابأ 1 , كاموق مهمل سو < .1عدّنباىإصهّنالوسولاق هنومح ومرمحت موغب هللات أد فو سف

 تأبف وسد ضانعنب اوأ صامع ع نءزنيص> نعى ريجلا نا فسوب اان لاق ميكو ناار ده ىس ,ومأدأ ىعب

 انثلاقناو عص اند لاق ةريغملاوبأ انك لاف فوعنز د مئادص نميلا له مهلاق هنوبح و مه موب هللا

 لاقة الاخ اىلاهذن دنع مكس ديرب نماونمانمذلاا م ايهفلالز: اال لاقدسع نمي رمث نعرامح نع نحجرلادمع

 نولالهأ مهل. م تمنورج 5 !لاقووى :رعسشالا ى .ومايأ نعي هم وةوا ذه لناللاق هنلالإ وس رابم هئوتو انآ رع

 دهان نءع أنبا نعىسع انث لاف مصاعوبأ انث لاقورعئ دم ئد كلذ لاف نم هرك ذاعمج

 نءازعلبع امث لاقةقد ل دول انك لاف ىبثملا م دص ٠ نكلالهأ ع نمسانآ لاف هنومح ومحب هتللوقف

 انئ' دصأتس موق مهلاق دهان ءثمأ ع نعس ردازءا 5 لاف ع ونا يدع لام دهاكت ع نع عمت ىنأ

 نولالهأمهلاق بشوحنبر هش عم“ نم ىريخأ لافةبعشأت ريخخأ لاقدوادولأ .انث لاق ىضلا دمت .رطم
 رنا ىطرقلا عك ن بدت نع رخص أن عسامع ف هنيادمع ىف ريش أ لاق بهو نم انزين لاق سنو ئسدص

 رم لاق نعلا لهأ مهوم وعي هللا كأن دمج لاة ف كلذ نع هلأ س ةنب دملا ريم ًاوهواموت هيلا لس أ َر دلاذج ءنا

 ندم نئندص كاذلاةنم هرك ذ-وميلعهللا لصدنالوسرراصن أ مهنورخ ١ 1لاقو « نيم ل اق مهنم ىتترلا

 فوسفهند دنع -فمديرب نماوذمانيذلا اهيأاي ىدسلانع طامساائث لاق لضفملا ندجأ انث لاه نيسحلا

 نديلا لوا _خءازحاعاربة ف ناك 1 ضرغلاهلا جاتحا نماولاقانسحاض رةهللا ضرب ىذااذنم هلوق اودمساملم مناف

 .باعصأ ا وأ ارا مهلعلوأ وأ

 هيلع هلباىلسص له

 رقغلا ةد اع ىف ملسسو

 د_# لان ااولاورضلاو

 نسسحلا لاهو كلذك

 مهسعال هنا اودا ارآ

 ةدودعماما.أ الارانلا

 هوك نءاوربع منال
 مهلبذعمري_غىلاعت
 يم رد_ةااازهالا

 ةرابعلا هدم نامزلا

 اومحوتساف ةداغلا

 ةرامعلا داسفل نعللا

 لبقو بدالا ءوسو

 بهذ م ىلع اوفاك مهلعل
 هنا ةغ الغلا ضعب

 ثدارللا تود ناو

 قسن ىلعالا نكعال هذع

 مدعنع او ريعف دحاو

 ريسغ ىلغ هرادتقا

 دلال غب وسلا كلذ

 ناك نو رسما لافو

 سانلاركثك ًادوؤلا

 هللاثعباش1 ف ةو 3 والام

 هيلعهلاإص ادمش
 هللا قيذ هوبدكو ملسو
 دزعف ةشدعملا مسهل

 ةلولغم هتنادب اولاق كلذ

 ءاطعلا نعدض ويعم ىأ

 للاب تعنلا ةهج ىلع
 ىفعقو اذا لهاجلاو
 ةقةيئلاو مالبلا
 طاغلالا هذه لثملوقب

 راجتاهطسودبلا لغو

 لا |نعضيغتسم
 اوةلط اهءئاطعارل لا زج الا ساللا_عالارعك الل :أددلاناكلذو طسلا نك اهظستالو كَعْن ع ىلا ةلولغم لدن لعكالو هلوةهنةودو1لاو



. 
 دعسف كلا ا ض 0س

 ترفق الو لماالا
 اذه نيب مهدنع

 عقوام نيب و مالكتلا
 هت ةديليتع ازاحم

 ىطمعب الكلم لمعتس
 لب ةراشالارالا منع الو

 طسأام عطقالل لاعب

 لمعتسي دقو لاونلاب دب
 دبلا مال ث.ح

 ديبللوقك
 لا«كلادب تحد دقوي
 يب اهمامز
 ىل اع: هنيا مهازاف

 مما كف هوج
 متيط. ءاعااوصو
 م نءودك.ءلاو لّدلاب
 هللا قلح لسخعأ اوناك
 مولع هياءد رهدكتأو
 اك هدايعل اهلعت

 ىفءانثتسالا مهلع
 دصمملا نلخدتل هلوق .

 هللا ءاش نا مارخلا

 ءاعدلا مهلعكو نينمآ

 هلوقىف نيقفانملا ىلع

 ىلءواض مهنيا مهدازذ
 تبت هلوق ف بهلنأ
 نآزو وبول أ دي
 لغب مهملع ءاعد ن روكي

 وأ ةسسف هع ىدالا

 نسسحلا لاه ارامخا

 ايندلا ىف نوالغ

 ةرخ“ألا فو ىراسأ

 موجيلالسغانييذعم
 نم قابطلا نوكف
 ةظحالمو ظفلإلا ثمحب

 هيأد يلا مااكلاك مهيديأ تاغدلوق نوكيا ببقعتلاءافبسانب ازيا ن عمم هيدبأ تلغف لق لاغناو زاجل لسأ

 داوعلا ليقف ببسملا لعشبسلا
 ك0 0012110 6لصسىُاُيٌ؟ ت ا تتظ7_؟_7تاتتتئتئ ت52 2 229239219210278

 هللاتاب فوسف هلو ةب هللا ىنعلا# نملوق ىلعتي الا ىلإ وانو راصتالاممامعزد هنو و مه موقب هتناثأب
 | نماونمآن يذلا اهي ان سو هيلعهتلا ىلصهّننالوسردعب ةدرلا لهأ مهلا5 ىفهبادح ورك ايأ هنومح ومهم موقعي

 ءوهنم مم وقتني هنو.كو ماك موقد هذرد نعمك ذم درا نم ذلا أسوأ .ُث هللارضا نلفهذن د نع عكذمدن
 0 الاي ' 0 نعي ا

 نع مك-:هدنرب نما اونمانيذلا اهيأ اد هلوق فىلعن« بول لأن عدو رن عر نع فيان ريسخأ لاق ماشه

 هبادصأو ركب لأب هنوبحيو مه موقب مهرود ىف ةدنرملاهللاىأ فوسف لرب لاق وه موب هللاتأي فوسف نيد
 تادف هو سؤ هم دنع عك ذمد و نما و:مانيذلا اهيأاب هلي وان تاف نمل !لهأ كل ذب هنلا ىنع لاق نم ل وق ىلعامأو

 لوأت» ناك نمضعب نعةداو ْرلاتءاس كل ذيواراصنأ ومهلاناوعأ هنوبحت ووجب موقباودترب مل نيذلا ني#مؤملا هللا

 نبا نعةمحلط ىلأنيىل_ءنعمحلاصنيةب واعم ىنث لاق حلاصن هتادبع انثلاق ىنثملا نئئدص كلذك كلذ
 امأآ ومهما اريح لد سدس هنا << منت أ نم هنا هنأ نمدمع وهن الاهم د نعال فدي هر نماوذمآ نب ذا هيأ أ سامع

 كدا هنا ورك ولأ هيىبع هنا هلوا ن لب وانريظن كلذ ف هل» وان ناف راصنالا كلذ ىبعلاق نمل اودىلع

 ىسوم لأ موق ن ملا لهأ مهما ل بوهيلعهنلاىلصهللالوسر نعربجلا هيىو رامراوصلاب اند عكلذففلاوذالا
 ىدنعلوٌعل اتاك امهنعىو رىدلارب1لاب مسوهيلعمللا ىلصهنبال اوسرنعكلذفىو رئذا ارم! الوأ و ى :رعشالا

 ىلسهللالوردهعىلءمالسالااورهطاوناك امو لاعب لهنا كلذو هبادك ورك ولأ مهلاق نمل وهالا كلذفف

 هنلا ىلصهتلالوسردعب هعمةدرلا لهأ لت اف ن ؟هعمناكن مورك ىب أر يغاراغك مهما عأ ىلع اودنرا مث لسوءيلغ هلل

 هيلعدتبا ىلص تاك نأ مس وهملع هللا ىلصهللالوس رنعهيفىورىذااريغلل كلذف ل |وهل'انك ربانكلو مسوهبلع

 هناهتنارك ذنيدلام وعلا ناك تاقلث اهانل لاه ناف هباتكى آو همحو نمهنلالزن امل. وأن نءعناببلا ندعم مو

 لهذ نءعلا له مه م وهيلعهلنا ىلصدتلا ل و ردهعىلع ملا دقناك نك هنب د نعد را نمدادن رادنع م كأمس

 امىلاةب الالي وان هجرت نازيعتستىتح مهلاثق ىلعركي لأن اوعأ ةدرلا له رك ىفألاستق ماي نعل لهأ تاك
 فاخال هنا تلع دقو كلذولا ::. الالي وان هسجوت ناتزخ فيك مهملعل اناوعأاوفوك, مل مادبلا تهجو
 نيذن يرملا لامع نب دنزملا نماريخ سمول مهنم نب دع رملاب مهلدس نانينمؤم ادعب ل رك ذىلاعت هلياثا هلل .كهنبادعوأ

 نممهعفومناكفر ع دهعى ع مهبهاف دبعب ريغابب زق م مكلذ لعفدعي مهنمالدب مهنمريخع مهمتًسهناربخأ اغار
 مو هيلعهثا ىلصهننالوسردعب دنرا ناكن مهل عمن او مالسالا لهآ ناوعأاونأكو عقوم نسحأ هلهأو مالسالا

 هلوق ةءارق ىفءارعلا تغاتاواعةنالالكمالسالا له ىلءاوناك نذلاىداوبلا له ةاغسو بارعالا ماغط نم

 هنيدنعمنمددنرب نماونم1نيذلااهيأايةنيدملا له ءارق هنأ رقفءن.دنعكسنمدنرب نماونمآ نيذلااهيأاب
 كلذاؤرق مهناف قارعلا لهأ ةءارقامأ ومهغحاصمى كلذ كلذكو ةرخ“ الالادلاة مو زعم نيلادب فيعذتلاراهطاب

 هغيعضترهظنىذلا موز لا نالةينثتلا ىلعءانب حفلا ىلا اه رو ةدحاولا دب ماغدالاب هنبد نعمك نمدنرب نم

 كلذكواددرالاّق.الومةحملاادر لبق ىلا اذاو ءةحنالفىلا نالفا. دد :راد>اوال لا ومغدأ م اذادحاولاىف

 مالثوكسل فيعضتلاد حاولا ىفاناح ا رهظتونينثالا ىلع دحاولاانام-؟برعلا ىبتفاوددرا لاعب الواودر مسجلا ىف
 لهأ فحاصمو اذفحاصمىفهب وهام ىلعان دنع كلذ ىف :ءارغلاو فرعلا فةروهشمةدصف نيتغلل اتلكو لعسغلا

 هلوقلب وان ىفلوقلا و تغصو ىتلاهلعلل لادلا مشب و فيعط!اراهظا 1 ةد_حاو لادب فرمشملا

 نممهبءا جر مهملعءافرأنينمؤملا ىلعةلذأ هلوقب هرك ذىلا عت ىنعي. (نب رفاكلا ىلعةزعأ نينمؤملا ىلعةلذأ)

 نم مبءاظلغ مهملعءادش أن يرفاك-ا !ىلعةزعأ هلوقب ىنعي و ناكستساو هلعضدخ اذا نالغل نالف لذ لئاقلا لوق
 لهألاف كلذ فانلق ىذلاو» وةاظاغلاو ةوغملا ىدباو هل« سغن نمةزعلارهطأ اذا تالفزعدق لئاقلا لوق

 رمعنب نايغس انريخأ لاف مشاهنب هتلادبع انث لاققصسا انث لاق ىنثملا "مدع كلذ لاف نمرك ذلب وأتلا
 لهأ نب رفاك-لا ىلع ةز ع مهني دلهأ ىلعةقر لهأ نينمؤملا ىلع لذأ هلوق ف ىلع نعب ول الأ نعذور أ نع ظ

 ن/ىلع نعملاصئبةب واعم ىنثلاقملاسني هتادبع انث لاق ىنألا ندع مهند مهغلانمىلع ةظاغ
 نيسحلاانث لاق مساغلا سدح ةجرلا ةلذلاب ىتعينم رذاكلا ىلعةزعأنينمؤملا ىلع ةلذأ سابع نب! نع لط ىأ)

 لاه

 عبباسالارثبأ ليضألو لمانالا ب طوتانبلا ايسدبلا طوس مشكلا ضاق 1

 ك0: جبا



 ءانئعالاةوقو هيما ههالاة دش ىلع لديئنثلابءادتنالا نالثةاثو وةوقهديريذ )1760(

 مهماععادشأ لاق نب رفاكلا ىلع ةزعأ منيب ءاجر لاه نينمْؤملا ىلعةلذأ هلوة ىف ع رحنب!لاقلاه جاع ىتثلاق

 ةزعأنينمؤلا ىلعةلذأ هلوقىف لوقب شعالاتعم«ناغسلاقلاقزب زعلادع اذث لاود#نبثرملا ندع

 لضف كلذ 5 الكموان وذا الو هللا لددس فن ودها هل وقلب وان ىفل وعل ا ع نينمؤلا ىلعءافعض نب رفاكسل ىلع

 هللادع .ونيذلا نينمؤملا ءال وه هنبأ لمس قنودهاح هل وعنه رك دىلاعت ىنعد (ملع عسا اوهللا اوءاشل نم همت وا هللا

 مهلاتعي هنبارمآ ىذلاو غلا ىلعهتلاءادعأ لات ف نودهاح مهنمالدب دن م ممم دنرا نأ مهموم انا نينمؤملا

 نوذاخالو لوق مالتمو نوفا الو هللا لبس ىف مهتدهادغ كلذذ هود ءنودها وهب مهل نذأ ىزلاه-ولاو
 لضف اذ هلوةامأو كلذ ف مها تالة مول مهودعلاّتق نم هيدننا مهضأ|:لمعلا نعوهد هبالوادأ هللا تاذاف
 قنودهاكت نب رفاكلا ىلعةزعأ نينمؤم ا ىلع ةلذأ مهما نمورك ذولا عت هيوهتعن ىذلاتعنلا اذه ىئع هلأ هللا
 هم ءدتس يلمس عاش نم هل تق تكون هللاو مب ملع هب لضغت ىذلاهنبا لضف كلذ الةمول هللا ىف نوفاح الو هليا ىلدس

 عضو ١ هبيلعهئاطع ىف فكيف هنئاز دان فاح الهلع هيداح نمت هلذغداوح هللاو لوب عساو هللاو الواطتو

 جو نم هلءحالص عضوع هلع ة د صملارق ىلع الا هةقس !نالذس الوهعهس !نملالا هلذ ب القهثاطءوهدو+

 مهوةاكرلا نونْوب وةالصلا نوم#. نيذلا اونمآنيذلاو هلوسر وهلا كملواما) هلوة ليوان فلولا هن هرض
 هلوسروهللاالارصصأن نونمؤملا اه ممل سيلاونمانيذلاو هلوسروهتلا علوا ١ هلوةبهرك ذىلاغت ىمن(ثوعكأر

 نام انو مهتيالون ءاؤريت ناهنلاكسمأ يذلا ىراص:لاودو.ملاامافهركذ ىلا هت رك ذام مهتغصنيذلا نونمؤملاو
 تالق وأ ريصت ال اوال وومهنما اورتن ال ورضع ءاما و !مهسذعب لد ارمصانالوءانل وأ 1 ١ و ساقءامل وأ م_مماوذخت

 مل وهيلعهتلا ىلص هللا لوسرملا مهغا-و ع اة. ق ىئبد 'وهيةبالو نم هثربت ىف تماصلا ني ةدامعىف تازة ”الاوزه

 ىث لاوقدمانا انث لافربك نسنو انث لاقىرمدلانسداند اًيشدع كلذلاق نم 0 د نينمؤملاو

 مل_بوهيلع هللا ىلص هللالوسز عافت ون تدراحالل لاق تمادلا نب ةدامع نع راس تن قدما ىدلاو

 ىلا اربتو جر زنا نب فوعىبدحأ ناكحو ل_سوم.1ع هنا ىلدص هنلالوسر ىلا ثماصلا نيةدابع دم
 تاز هيغف مهب الووراغكلاةغلح نمو اونهنهوااو هلوسر وهللاىلوت اولاّقف مسهغل-نم هلوسريلاو هللا

 هلباىلوت | ةدامع لوةلنوعك ارهوداك نلانولؤ» وةالصلانوو#.نيذلااونمآ نيذلاو هلوسر وهلا ميلوامنا

 لاقبد ركونأ انئرص تويلاغلامههلنابزحناق هلو5 ىلا مهتي الوو عاشن. ىنب نمهئرعتواونم1نيذلاو هلوسرو

 ركذم مس .وهيلعمليا ىلصهنلال اوس رىلاتماصلا نب ةدايعءاحلاه دعس نب ةمطع نع ىنآ ت عملاق سد ردانب 1

 نوب: نيذاااونمآنيذلاو هلوقامأو هلوسرو هنا لوت مس ن مهنا ىن-ء.اونمآنيذلاو هلوسر وهنناكلوامنا هلوق

 بلاط ىنأ نب ىلع هبىنعمهضعب ل اَهذ هب ىنعملا ىفاوغاتدا لس وأتلالهأ تافن روع | رمهوةأكزلانونؤد وةالصلا

 ان لاق لضفملا نيدجأ انث لاق نيسان بدمج امص كلذلانمرك ذ نينمؤملا عج هيئئعمهضعبلاقد
 ةالصلان ووعي نيزلا اوذم !نيدلاو هلوسر رهللاكلوامنالاقف مهال هب نم مهرب لاقىدسلا نع ّط اسا

 ةن الاوده نع هم اسلاقر غعح ىف نعكللا دبع نعهتلادمع ا لاق ىرمسا | نم دامه اص هعاحءاطعأف

 لاقاوزما نيذلا نمانلتنوعك | ارمهوةاك زل نونو وةالسملان رو نيذلا اونمآنيذلاو هلوسر وهللا مكمل واما

 ىراخلا انث لاقع_كونبا ساو :مآنيذلا نمىلعلاف بلاط ىأ نب ىلع فتلزنامئاانغلباناقاوذمآنيذلا

 انئاع ةدبعنءدانهث يدون رك ذوهلوسر ومنلاكلوامناهنلا لوق نعرغعجابأ ثلأ سلا كاملا دبعنع
 هلوسر وهنا كلوامناةيب آلاءذهىف مكس لأن يةيتعانث لاقدب وسنن وأ انث لاق ىلمرلا ليئارسانب نم
 تعمسلاةهتلاديبعزب بلاغ انث لاقزي زعلادبع انث لاق ثرحلا : اص بااط ىنأ نب ىلعلاقاونمنيذلاو
 فل وغلا و عك اروهوودصت بلاط ىنأن ب ىلع ىفتازن لاق آلا هلوسرو هن اككياواما هلوقفلوقي ادها
 هرك ذىلاعت هنبانم مالعااذهو (نوبلاغلا مههنلابزح نافاو:مآنيذلاو هلوسر و هليا لو:.نمو) هلو لب وأن

 اوفاعخو مهةلحاوكس# نيدلاونيئمؤماو هلوسر وهلباةب الواضر وعفا ودول !نماؤ ربت نيذاااعيج هدابع

 ماا ست ارا ةمسكاسا اج اقام .٠ ٠ لسلام وو 0 1٠-171 وامل“

 نسا لالافاولانامع اونعلو هرب 0

 ة«زجللاب امندلا فاو دع
 رانلاب ةرخكالا ىفو

 نمأن رصعفف عك وامتو

 أ ىكحامنارغلازاعأ

 ىعممدوجلانماءل غم

 نموهوةلودلا دعس
 دقناكس الا قأ

 قمته الاه ذهب عمم

 لزتفندادءب ىلا ل سونا

 ةنرصتتسملا ةسردملا

 ناكسم ىم<ءاعدو

 طخ نسسحاب ايوتكم
 ُّط وطخ نم 0. روش و

 نضاملا ناتكحلا

 اذهلهأ نا ملعب ناكو

 نعنو ردّق.الرصعلا

 نأ لاق مهلثم ةياتك

 هلوق ىعب هن الا هذه

 ادد علا تلغ
 اهانا هوراق اولاق اع

 ضع ملف اهاعف

 طضم“ دةولالا عوبسأ
 ثعمذ هيلع تاطلنسلا

 لغب سمو هسبلط ىف
 هبلاوواجو هولغف هيدي

 هناك هنا مث هلق ساق

 هلو-ةبد وونلا ىلعدر

 ناّرط وسم هاد لح

 ىلع قلطت ةغللاىفدنلا ضو

 ةضوصاملاةحراجلا
 ىل-عو ر_هاط وهو

 ىدذع نالغل ةمعنلا

 ىلعو هلاهركشادي
 ىدبالا ىلوأ ةوْعلا

 ىوذب رسف راصبالاو
 هذمو لوّقعلاو ىوقهلا

 .ىنعملاو اذهب هل نيدال
 2 9 ََق 4 00 ا سس هس سس هس ع حج

 كلىدي لاقي وىدبب تقلا ل لاق ةدانعلا ةدش هيدارب دقو حاكسنلا ودفع د. ىلا هد لاق هكمامىأ تالف دس اذه ياللا ىلعو ةردقل لاك بلس



 اش 4 ثنهضاذاءافولاب نهر

 3ةف ىتاعملا رئاس امأو

 ةقي رط ناكواهب ساب
 اهم ناعالا فلاسلا

 ىلا اهتفرسعم ضد وعل

 ضعن ىف ءاح دقو هنئا
 نسسحلا ىنأل اوس
 ةغصرلانا ى :رعشالا

 اهنآشن مف ركَعلا ىوس

 ليدس ىبسعنب وكما
 ال هلوعل ءامغطصالا

 دارملا و ىدس تقل

 نارقلا صنوف رشتلا

 دسلا تايثاب قطان

 ىوف هنيأ ديو

 نيدبلاتايثأ .ومهمديأ

 هب , الافامك ىرخأ

 .ىرخ[ىدبالاتابثا و
 اماعنأ انيدب[ت لعام

 عجل اوديحوتلا هجوو
 هس وامأو رسهاط

 نمتاكلذذ ةينشتلا

 دقفهيدسبب ىطعأ
 هوجولا لك ىلع ىلعأ
 مالكد رى خلبأ ناكف

 هللاوسهلذخ ةلوقلا

 نيدلا ةمغئدارسملا وأ
 نما دا
 نطابلا ةمعنورهاظلا
 ةمعلو عفنلاةمعنوأ

 ىلع هتمعن وأعفدلا
 ةةيضتف نيعلا لأ

 لبلاسملا لدتيدأ ىلع
 كيئلوأ قى هغطل

 تسل 22222 ا تت ت0: سييرا يح كلل 53 ع 1 عا جاما هه

 اداعس او ماها عب ُكنعاط ىلع ةماقاهانع«ك ندعوك ..ءلوتةمعتلا هدو ىف ةغلابملادارماوأ ءالوهن اسىهرهتو

 ىدالو مسح سيل نا حلا لا يلد لا لاعت هقحىفةحراإلاىنععدلا ناك شالو ا ) 1 11)
 ثم ىلءناك موني مؤملاو هلوسرو هنلا كوقوهنئاد قو نمنايممنالاو هىلااوءراسف مهماعر ودنةوسل ارث اود 0 لرصرص_صبصفضصض؟9؟ب؟؟ لآ

 مهدننا ب زسوهللا نزح م مال مهداو وها داع نءىلع ةلودلاو رئاودلاوذيلغلا مسه نيذمؤلان مهتناءاملوأ نم هلاح

 لاوىدسلا نع طامسا انت لاق لضغم نيد انث لاق نيس ني دن ص مناطيشلابرحنودنوبلاغلا

 نيذااو ه اوسرو اةاالرع : نمولاةذةرئادلاالوهلودلا او ذاالل اعف تلاغلا نمدر ؟"ذىلا عت ىرلا ىنعي مهربخأ

 زحارلالو ةءنموهتلاراصن أ نافهننابزحناف هلو هد ىعن اوال ور اونويلاغلا هههنلابزحناف اوزمآ

 ىنزحلالبو هلوقب نع وىراضلاى ثلا نم ماض ًاوفءذتساىرمذأ هلوق د دع « ىزحلالد وىرضأ فنك #

 نيذلانمابعلو اوزه مك: داود ا نيذلا اوزتالا اونمآنيذلا اهيأاد) هلوقلب وأن فلولا ف ىرصان عي

 دججن هلوسربو هينينمؤ هال هر ك ذىلاعت لوب (نينمؤم منكن اهنلا اوةتاوءاملوأراغكدأ اوك اق نمرادكلا اونوأ
 نيذلا نمابعلواوز همني داود نيذللا اوذذ:الهلوسر وهنااوقدص ىأ اوم 5 ؟نيذلااهجأاب ل سودبلع هللا ل

 ثعب لبق نهبتكللا مهما عتازنأو ءايدئالاو لسرلا مهتءامنمذلا ىراصنلاود دووملا فعن عك اق نمراكلا ارتوأ وأ
 ءاغل-واناو ثاوأا ار وما مآ ا مهوذذ”اللوقب ءاملوأ انباتكا لوزن ل“ 5 نمو مل سو هيل علنا ىِلص انمنت

 من !نينمؤملا مهنعدلل اريخأ نيذإادوهملاءالؤ هذاا ناكوةقادصوةد دوم 3 ااورهط 1ناوالامح وكن ولآ 0

 وهوناعالا نينمؤملل ارهظ. ناك مهدحأ ناد هرك ذولا عتاب رهبمهةطوأام ىلع نذل ابعلوأو ره مهن داونختا

 ناسعالاهنا سب ىدبسبب ناك تادعبالوق هناسان كلذراهطاب ةدملانمريس دعب رثكلا عجارب مثممعمهرغك ىلع
 نيذلاا اوعلاذاو هل اوةب كلذوهضعب لف نعم رك ذلاعت ربخخأأ 5 هيءازهتساو نمدلل امعللا ع ع رغكسال اوهوالو5

 وعم هلو زهتسم نحنا مةماناواق مهنيا ىلااول_اذاو انآ اولاقاونمآ

 ن سدو اةثالاف د ركون اذك :رسأ |ئن دانه اني دع سامع نب !نءربتاءاسٌكل ذىفانل ىذلاونب ونوهمخب

 نا نطل يس يمس لاق ثداث ني دد :زىلو مدى نأ ندم ىف لاه قدسنا ع لاه ريك

 نيم ملا نم لاح رناكو اًعفان م مالسالاار نأ دب رحلانيدد وسوتواتلا ني دب زن :#عافرناك لاق سابع

 نمراكنلااون نو يذلا نمابعلواو زهكش داود ندإااوزختتالا اونمآنيذلا هيأ اد امهفهنلالزناف امهنوداون | |ةب

 ندا نمذاخنانا نمانلفامة كك ن ءربذلن اذه ناب د ّمذنوةكباوناك امبرلعأ هللاو هلوقولا ءاملوأ راغكلاو 6 3

 م-هراهطاو مهتم قاع. .ااب تاك اعاذنإ لا هذه ىهنباوهر 5 ذنيذلا باككلا لهآ نمابعلواو ,رههيبأ نب 3

 مهتداومن عدلا ىسينف عمان مهم .اولخناذادوهعلا ن نءمهنيط ايل مهل.ةورغكسلاممناطبتساوناعالا نيم ملل
 لو ارز ءبطوانعم مهنبدقوالابخ مهوانالم ا يلعارالو يحط الا يتاص كاستل مهتغلاعتو

 نوكرم ثلا مهماف ءاماوأ ةرافكلاومسلبق نمباتكلا اونوأ نيذلا نم هلوق فهرك ذىلاعت مهرك ذنيذلا راغكلا
 نودءاءلوأ "ارغكللا لهأ رباسوتاثوالا ةدمع نمو ناكل لهانماودخت نانينم .وملاهللأ سمح نا والا ةددعنم

 نءدورهن ع جات انث لاه مالسنءمساقلاانث لاقى فسوب ني دمج هن رص ىف دوعسمنبا لاكو نيذمؤملا

 ىفءاملوان ىذلا ل وأتلاةدكناسباذه قفاوكرشأ نب ذل نمو علب 0 نما لااونوأ نيذلا نمر غب دوعسم نا

 ضغعءاماوأراغكلاوةفوكلاوةرصيل اوزاخلا له نمةعاسج-هنأرقف كلذةءارقفءارقلا تغلتخاو كلذ
 نمو انق نم ناكل اونو نيذلان ”يرابرع :. داوزخع ا نيذلا اوزذت الا ونمآنذلااهيأاب ىنعع راغكلا

 انو ًراغكلا نمو يسابق نمبالا اونو نيذلا نمانغااسعف بعت نبى ةءارق فكلذ كل ذكوءابلو أراغكعلا
 اوذخت انيذلا اوذختالاونمآن ذلااهيأاب ىنعع بمئلايءانل وأراغفكتلاوةفوكتلاوةنب لملا لهأءا 6 3

 نائزعا رقامه نا لاعب ناكلذ فلو انمباوصا اوو«اوذختا يذلا ىلع راغكلا ارا ةطعراغكتلاوابعلواوزه
 ىمنلان الباص دَمفْىراَعلا أرق كلذ ىأ امفءارعلا نمءان ءامضمو 1 ولكن ١ ارددق حب رخل ااتص خت ىوعملا 8

 مهذعبذاخ | نعى امل وأ مهعج ذات ا نعىسهنا ١ وعامل و اموعجذ اا نعى سم ”راغكعلا نم لوذاخا نع

 ىل عنيكرشملان هىلوذاختا مرحاذاد 0 ذىلا عت هني انا مالسالا لهأ نمدحأ لعلك -_ثمريسغ هناكلذو اباو

 ١١ 00 داب سس لها ابل مهعرع ذات ايوتف الوماسلو أ وهعبتتكا اتعاوسهل مب مل هنأ ن نيمو ومما

 ءاودف كل نك كلذ ناك ذاو باو دلاب كلل ذ ىف نيتءارقلا ىلو ىلع لل دل تلط لعنة لاك لجأ نم بف

 اوف + ع ه



 )11107( قع ل هناء فوءاشد فنك قعني لاّعفءاؤهسا ل وه ردعلاب فص ولا لاك اعداعسادعب
 و و يتورع ووفر ا ا نعل ووو ار ل رو 1 ا 7

 ياهو نارافكلا موبار لاما دارو كي هاردكا ندا هى ' نونمؤللا أ

 ىلعهوةدصتو هللا توم 1 مي ”:5ناهنع ىسهنلاب مكملاهمدقت لعل , هوعاعق ناكل ذ لعف ىفهّدد وةعاوبهراو ءارصنوأ

 المود ةم ماب كلذابعلواو زهاهوذخ !ةالصلا ىلامث -.داناذاو) هل أود لد وأب قلوُقلا و هتدصعم ىلعهدسعو

 نمراغك- لاءالك اوهاهلا توعد نمرخ - ةالصلاب نوئدمُو ولاه 1م-ذؤمنذأ اذاودر د ل لوب( نولقعت

 ىذلا مهلعذ كلذ هلوةبهرك ذىلاعت ىن-عب نول ةءدال موق مهماب كلذ اذ نماومعلو رب كرش دل وىراصنلاودوملا

 َن امهتباجاف مهلأم نول ةعدالممناو مهم ربمهلهح هنول عشب اغا الصل ىلا ءاءدلا نم مممعلو مهؤرهوهو هنولعشي

 امراّععلا نمهنلاد نعم مم الذ لعشب نملاماولةءولو اهل ردا ميساؤمبا اًرهتساىف مهماعاموةال اصلا ىلا اوناحأ ١

 نع طامسأ انث لاقل شفا نئدجسأ ا لاقئيسلانندحت من ريب أم هلل وأن قىدسلا نعرك ذ ددوو داق

 دي دانملا م-اذاةنيددملاب يراسل 0 ايعاواو زهاهوذخ اةالصلاىلا تي داناذاو 12د

 رار تاع مان هله أو مانو مهو ران ىلامالان م هلع .لتاذهتمدان تا دذ سذاكلا ىرح لاق هنلالوسرادجتنأ

 هتلابانمآن الامم تودعتت ”ل_هباتكللالهأ آد :لك) هلود هلل وان فلوةلاو هه اوه قرتحاذ تببلا تةرحاذ ا

 داب لق ماع هدايا را 5 :ىنلاعت لود (نوق اف كرنك ؟ناولبق نملزناموانرلا لز :اامو

 انني دب اوزهتس ست ى-انملع نود_كوأ انمتوهركت لهباتكسلا له اب ىراصنلاو دوهملا نم باكل !لهال
 را او 2 0 0 0

 اذك كللعمةن:لوقت 0 0 ا 1 اورثك أ 0 اوعي

 تددحو ىنععامهمأرق انراق لعن :الون أد دغل معن !تمقنو و هريغو كار ءلاوز الا ل_هأ نمءارقلا أ أرق هنومقنأ

 اوضغنا نوملح ممن دع الاةرمأ بن نماومقنام تاسقرلا سدقن هللا دبع ل وق 4 :هو تهركو

 ساونا لاق ىرسلا نيد انه انثرص كلذلاق ن رك د دوهملا نمفوقاب ساجر هلا هذهنا ارك ذدقو

 نع ةمركعو أريج ند يعس ىنث لاق تبان نيد زكوم د ىأ ني دمت َىك لاق قص٠انن دمت اذ لاقريكبت

 عفار 0 رمجاب ونأ 1 00 3 م ا سابع نا

 لس نيب رغنالمج 0 0 :ًامو سعب 0 0 50-500 لع .ءمساوريهارباىل

 باتكسلا لهأاد لقو مف هللا لو :ا هيما ْْن ؟نمونال اولاقوهنومناود>ت ىسعرك 'ذالفنواسم هل ن هنو مهتم

 هل اوق ىلا نا ىلع ماغلطعتوةسان رثك 1ناو لبق ن«لزن ااموانملالزن امو هللا انماناالاانمنومةنتله
 لهلق) هلوةل.وات فلوقلاوو مك-ةسفوهنابانناعاالاانمنومقنت لهم :اكلا ىنعمنال هنلاب انماناالا
 0 (رزانخاو:درعلاو ممم لعسو هيلع بضغوهللا هذعل ن مهل أ درع وثم كلذ نمرشب شب 2

 ايقنمباثكلا اونوأنذلان ها داوزتانيذلا ءالوهل دمخاب لق لسوهيلع هللا ىلص دام هب هيننل

 - نمانملالزنأ امو هناباننا عا ماتم نولج نافل باو مرتو نات 1 لله رشعماب منين لهراغكلاو

 حرش تحر 3 ؛ وةمنهءاثلا ىهوءاغلاىلا|.تكرح تلعن تنكسالنيعلا ناري #غهبتكن نمانلمق نملزن أ اموهنلا

 ىرزيمقاسلا هصنب ىحرهشأ # ءاعد ىف ءاحاذات ىو رعاشلالافاك هفرصموةروختوةلوقم

 لاق لضغم نب دجأ ا لاف نيسان د اب رص كلذ لاق نم رك د لد وأتلا لهأ لاق ثا ذ دف الفامو» و

 ارم[ لاق سنو ,' مس رص هللا دن ءاباوث لوقت هللادنعةب وثمكلذ ع ندرمشت -2:أ لهل ىدسلا نع طامسا ان

 د , وةمورمولاةد وةمباوثلاةب والا لافهتنادنعتب وثم كلذ نمرسشب مكنت له هلوة فدي زنب لاق لاق بدوني

 ل وأن تاك 5ْكِلْذ نمرمش وق ىل يع ادر صفح عضومى هلاف نبات نعل ن م هلو ىف نمامأو اءاولرمد أ ١ ارةورمملا

 عفر عذوم فوه ليقولوهنلاءذعل نعهللادنعتب وثمءلذن مرسي لأ له بقل وك كلذ ناك ذا مالكا

 ادساف٠ نكي م/بصن عضوم فوهل ولو هنياد دل نموهوأ هتلادنعل ن م تللذ ىبسعع ىفاذئةسال ا ىلعأب اوص ناك

 نونافوةمك-ا ىضةةمىلعالا
 بس ىلعو ةلادعلا

 ملا بالخدإ رالاو ةيشملا

 بحوأأ نأ هركم الو هل

 ىلعص رثعاوأ 1 اشهبلغ

 دوف هلاعفأ نم لعن

 رخو هكلامىفهعزان

 لود ,5و هفريصت

 ؟ و1 الامم ملسنو

 مسق باوج ندي ربلو
 مهم اريثك فوذحت

 دوسهلا ءاملءىتسعي
 كبر نمكيلا لزتأام
 جا وتارسعلانم

 ةز وا ارقكو انايغط

 راكنالا ىناولغودحلا ىف

 قنااريغ ندبلانال

 هندز هنيودسغ املك

 مهب انيشلأو ارش

 ىراصنلاو دوهلان بد
 وأ نسحلاو دهاخت هلاق
 ةوادعلادوهملانيبامف

 مهتملكف ات انالءاضغبلاو

 نأمهدثف دعاستتالو
 هبا ردةوةد ربح دوهلا

 نهو ةهمشموءد> ومو

 ةنناكدام . ىراصتلا

 هيدوشعنو ةبروطسأو
 فالتدالا اذ لكو

 نعللاوطذءلا بحوب

 "0 اق
 ةحرم-هئالتحلا 3

 م-ئاوهأ . فرغتلو
 املك مارا تعش و

 ا
 توحجالذ هلبا !اهأفط؟

 دقوالار ومالا ع نم ساد

 اداسفضرالايف نوع سد وساذلا لذأ مهمدح والاةدلس دوهملا وان ودان نءعراوب 1 هليا .لوسراو راحاماك لق 5و نيس ب قعاو -



 هتلاو 2 وا

 رم ملا
 ماع اطاسف ١ ا |

 | || ودسفأ ىورلا سرطف

 سوحلا مهملع طاسسق
 مهماع طاسفاود سذأ مث

 « || ةمايقلا مودىلا نيملسملا

 نيسعمت ف غلاباا مث

 عمم نأ كذمهتريسس
 وأمي واسم نمددعام

 هللا ىل_ط دمحم اوئمآ

 هب ءاح امو 0

 تاركحبللا اوقناو

 نوكتلا ماا ىلا
 انرغكل احوصنمهتن و
 ت'ا.سلا كلت مزنع

 مسهاع اهانرمس

 0 ا عم مهانلخدالو

 قم ارك
 ىأ سؤبلا قالخ

 عمسوأاف اهمحاص ممعت

 امو نااعت هليا ةجر

 هنارغغو هوغع ماغعأ

 ةاروتلااوماقأ مهنأولو
 امهمذاعاول عىل هعالاو

 هللا دوه#عبءاذولا نم
 رارقالا نمو ىلاعت '

 ' [| تامزلارخ 1ىن ةويذ
 م و هيلعفللا ىلص دمت

 امهماك- ا ىلءاوظفاحوأ

 وأ اههدودحو

 مهنيعأ ب صئامهو» ءاقأ

 نم اههمفأم ١ أوس الكل

 لزنأ امو فيلاكتلا

 ىعب مهج رنم مهلا
 نتكلارثا وأ تارغلا
 ميهار اى ةمهلالا

 ممناو مسوهمل ع هللا لصد ثعبك : ةراشلا نمةنوهشماهلك ناقلات نادو فو ةحوا. ءشباكودو ادروب رد

 ثعيفذار للا ١ سلخ ل ودي هدسُسس ش1 1:١ ١ هاا ميلوتبالو مهلا الف نيذ سةملا بحال ) 34

 نم ىنعب هنافهنلاهنعل نم هلو ىنعمامأوهءلعاعقاو نمىفامىلع مك -ءنأ لعهف هّنناهنعل نم نم ىنعب هنافدنلاهنعل نم هلوق ىنعمامأ و مءلعاعقاو نمىامىلع من لعسفهتنامنعل نم يشن ل هلت يه: | نأ له لق عع
 حر وسملا مهتم لع وه ءاعسضغولو# رزازكتاو هد رهلا هم لع-وعيلع ب ذو تجر نممفعسأو هتلاددعب أ

 ةدرق م نم حممص نمهملا حسم بدسامأ ًاوايندلا ف لاك_ذلاو ىزملا مهل لمفاطذ“و مهلعهنمايضغر زا دخن اوةد عل

 نم هنا عسمببسامأواذهربغناكم هلا ءاش نا هتيق ءمقل 102 دنسو اذهان ا < نم نصمم هع 0 درو

 نب ريثك نب ورعنع قدمانبا نعل غلا ةملع انث لاقدج ناصف ناك هنافريزانخ
 لدتا رم اىنب نم ةأ سمانا ناكربزانلا نم لارا ى ى ,قؤسملاناثث لاح لاقىراصنالا وأ اىلأىوم ملف

 ةأرملا تال: تأالاةكاهلا ىلعا اوعم قس ادةاوناكو لبث ارمسا ىبب كال ماهمف ناكو ليا ارسا ب ىرق 9

 مسهل تلافاه سأ ىلءاهوعبا: ةساناهملا عمجااذا ىتح هللاىلا اوعدت تاعف هيةكس م مالس الان مةمق ىلع تناك
 كلذاهملا رخو ت 8 3 ةحراخ ىنأف اوحرخاو كلذب كموقاودانت تاوهنبانيدن ءاودهاح نا نم مك-ادمال هنا

 تيضراذا ىت-اهملا ساذلا مم 01 00 متتلفناو اع جاما لت مذ سانلاىف كالملا

 مهج اذى -هللاىلاتعدجت مهنيا ن متنلقناواع. جا اوبدصأو مهعم تح .رخو اوجرفت جورخلاب مح رمأ مم

 تس دقو تعحر ذممهمدب نم تت ةلفتاواع.جحا 0 دار لا ل ولراخس اوربا

 توعس هد رقلالهأ عيمأونو زحص تنابف لاه دعإهر عطادقل ارمدانو وني دلا اذهل ناكول هللا ناس لوقت ىطهو

 هد 000 م تارانتا ار وتعصأ نيحتااعذ كال مسهل !ىهنا وهم رقرب زاذحخ اهه>اون ىف

 ولأ اذ لاقورعئدجت ٠ م رص هأرملا كال: ىدي ىلعالا لا دامني اى فرب انجل شم ناك افلاق هن دله و

 دوي نمثضسم لاقرب زانلنأاو ةدرعلامهملعجو هلو ةفد هاد نع د ىلإ نب نعىسع انث 0

 ريغرك ذلهف بس خ-دالو هلة مدهاعت ع نعمه ىلأ نب نعل بش 1 لاقي ولأ اند لاهىبثملا ٠

 لضاواناكمرمش ”ك.ئاوتوغاطلادعو) هلوقلب رااوأتا فلولا جو هنلا» ءاشتا هعطوم ف هرك ار منا

 د.ءونيءفوكلاض عب و ةرصءااوماشلاو زال اءارقدنأ ارعذ كلذ ةءارق فءارقلاتغاتحا (ليدسلاءاوسن

 ريما سرا تارزلعف دبع لعف داعى ععت وغاطل اددعنمو َر ,رانخلاو ة هد درهلا مهم لعحو ىععت -وغاطلا

 اه ايمضو دبع نم نيعلا مت 7 و اح وكلا نمةعاج كلذأ رقوهبلعدبعع و ةولت توغاطا !بصأ 3

 انث لاو قد٠ا انك لاق ىنثلا كلذ , هرص توغئاطلا مددتو كذب او ةعوهم ءاادبعةفاض ا ثوغاطلا ضو

 لاق مد لوةيتوغاطل ادب عوأر 5 هنا اثو نب ىب< نع سمنالا نعةزج ىف لاقدا ج ىأن نجرلا دمع

 ادور ناك هنأ[ كال نعر رحاتت القد مس نب اوعي كونا ص اهؤ ره كلذك ةزج ناكو نجل لع

 رعاشلا لود دارأ نافالاو لعأ هنلاوءجووهف لعو لعوردوردح لثمتغل هبفن ؟تالوق» ءا اًرغااناك وكلذك

 يف اوعلاةر و رضار ءشلا فروعاذ_هورعشلاةرورضنماذهناف دك ا. ناوبما 8 60 تانيا

 دارأ كلذك كلذأر 7 نمل سيل نع كلذ رذ دتوغاطلادءعونورخآ !كلذ ًارتوالذ ةءا ارقلاىف 01

 هنائراقلارغعح ىلأ نع رك ذوركو راسك لثمادمع دينعلا عج ملادينعديعلا لا هم عملاء

 اهزرش و ارن ةعجول ناك لاق نحن رلادمع انث نع قم اذث لاقىنلا ٠ ميرص توغاطلا دعو« رق 3

 مدد ربخلا ادشااعاىلاعت هللان الاهل ىنعمالوءا ارقهذهورةعحوب لاق هتلادبع رض لو باك توعاطلادبعو

 هبادتباىذل ريما ع وثم سداف دبعدق توغاطلاْن ان ءريختاامأوتوغاطلا مهتدابع هيوهمذاعق ناك ماوقأ

 ناطمشلادباعو ورعب ناكل 1ءالا هدب 7 دو ةددأ |ىفهن .لاهحولهحو هنو كمذ هباه هام س 2 الا

 ولوكلذكهؤرش ناك ةدي ربنا ىرممب عيش ان : لاق نحرلادبع 5 لاوقعما ا: لاه ىبثااكلذم

 :خطاةءارقتناكذااهمةءارقلا مودلاز هه أ /ناو يدك ة د رعلا فب رعاك ا رك

 ةديعاانمءاهل اتفذ مثتوغاطلاةدبعو امماداضنوكيناةمد رعلاىفاهزاو> هحوو اهفال_ع ءارقلانم

 ةءارقامأ و ةذاضاللاهتالو نمءاتلا ذا نالو ماقدد رب ادح ارسال د زحارلا لاه م5 ةذاضالل

 ه.-ونوه.ةديعلا عاوتوغاظا بمد توغاطل ادعو وهوامهر كذبت أدب نيذالا نيهجولادح أب امق ءارقلا

 اذاقهملادمعةفاض أ. توغاطلا صةخو لءفلا* مىلعد :وغاطلادمعو رخ لا اوهدامعلا نم ضام لعف هناىلادمع

 ثب حصص

 57-077 و ع
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 امهالوافام همس رعل !ىاح رخع مص ىهئلاه+والا نما ههربغ نودنيهولانيذهدجا ءارقلاةءارق م

 توغاطا ادمعنمورزاز1ناوةدرعلا وم ملعجو ىءععدوغ اطلادمعوْكل ذارقنم:ءارق ةءارغلا نم باوصلاب

 نذلاو ىنع؟توغاطلااود.ءورب زان1اوةدرقل اهبنملعجودوعسمنب او بعكنن يأ ةءارق ؤكلذناركذ هنال

 بصذلا ناوتوغاطاادمعنمو هيدا سم هنأ نمانرك ذى ذلا ىيعملا ةك ىلع هداو لا دك لذ ىففتوغاطلا و طمع

 قفورعءالو برعلا ف ض.ف:سمريغرخ الاه-ولا ناك ذا هيف ديعلاهال ةءارقلا ف تةغصوام ىلع لو 'توغاطلاب

 اهْمفو ن متفك اذا فونمم منير مذملاىذلاو نمعفئشلا-عانو ركننسةس رعلالهأ نا ىلءاهمالكيف
 أطد هلوقىلعوهفتوغاطلاد معوهؤ ري كلذ ل< ىذا ناكوهزيعحالو كلذ لح مهصعب ناك ىت> هنوهقتس و

 لزئي ى مهلجنرأ تحن نمد م-هقوف نماولك الا هغيمجي ناعالب ثوذاكم

 ءةحمبق كذب ةءارقلا ن وكت نا مهلو ة ىلع بجاولاف ىلع هنو ريك -:مسمنو رخ ؟ناكو زئاجربسغ نو
 زيه انك و لو نم عمتفوذ.<*ىهو نمىفلعجو لاس واهب ةءارقلا او راما دق مالكلا ىف كلذ مهحاب سا

 نوأبكلاهيءاجام ناريغنيت ءارقلانيتاهربغب ةءارقلا انرثد الهيل عةعم< هيتءاساسمئثىف ة#عاسجلا ةفغلا
 نيتءارلاى دحاف الخ: ءارقل ازدقسن مكلذلفد ريغىلاه مج و رايس: الف هبوزك اننال مهفاضدشدسم

 كلذ نمرشب نأ له لقد الالب ا 1-1 ذامان دنعةءارقل اتناك ناوامه_هودعب نآممنا انرك د نيتللا

 توغاطلا ىنعمانوبدقوتوغاطا ادبعنمورزانخلاوةد «رهلاوبهتم لعحو هيلع ب ضغوهللا هنعل نم للا دنع ةب وثم

 ءاوس نعل ضو اناكمرم: ك.ئلوأ هلوةامأ و انهههتداغا نع كلذ ىنغافا هريغوت اد اورلا نمهدها وشب ىذماسعف

 هللاهذعل نم لاف مهتةص فصونذلا مهوهرك ذىلاعت مهرك ذنيلاءالؤه كئوأ هلوقب ىبعب هنافليبسلا

 لوب ىل.ثاريساىجب نمد دومملاةغصنم كلذ لكوت :وغاطلادبعو ربزان1تاوةدرفلا وسم لعحو «اع بضغو

 دوهملاريشعماب هيلع تمت نم هللا دنع ةرخ الاوايندلا لجاعفاناكمرش مهتغص هذه نيذا!ءالؤهءرك ذىلاعت

 ليدسلا ءاوس نعل ض اوءايدنالا نم مهلبق نمل لزتأ اع وباتكسلا نمهتنادن نم مهلا لزتأ اع وهتلاب مهناسعا
 دصةلاودشرلا لمس نعر وحأو موقلاّق ب رطلا ريغ ىلعازخ أ دش دوهلا هيأ كلذ عممتن وه رك دىلاعت لو

 ىومهتغص ف صونذلادوهماارا.تاربملااذهمدصقااهرك ذىلامعت هللا ناكلذو مالكلا نى نماذ.هو مس نم

 مهضعي حسم ىت> مهم ماع ومب ولذةرثكبهطخم مهباص*او مهقالخأ ميمذو مهلاعف عبق هذهلبق تايب ألا
 مالكلا نمهانغم اوفرعامع مهلا رو باطما نمل. اباضي رعتكل ذب مهلهئماياطحخرب رانخ مهضعب وةدرق
 هبتكمو هللا, نونمؤملا ءالؤه دمتاب مهل لآ هللا ةذ«:سجأبدالا نما سوهلعهللا ىلسص هين لعو نوللا ن سحاب

 اولاق ؟قاجاذاو) هلوق ل. وان فلوقلا و مهل كلذلوقملا ىنعي وهو هيا هنعل نم مارسنأ مهنمنّوزهتس نيذلا

 نونمؤملا يأ ؟ءاجاذاوهرك ذىلاعت لو. (نوةكتاوفاكاعلعأ هتلاو هياو-رخدق مهورغكلاب اول ددةوانمآ

 مهو هذي دىلعهانعبت او لسوهيلعهتلا ىبصدحت مكين هيءاجا_عانقدص ىأانمآ مسلاولا دولا نمنوّةف انما ءالؤه
 مهووهرودص ىف هنورضت ومهمواقب هنودقتعي ىذلا هرغكب ملعاواخددق مهتلالضووسهرغك ىلع نوجقم

 اوعجرب ل ي.اعهياولداك دنع نمرغكل اوسخ د ةولوةي هباوج خد قوم منسلاب كل قيدصتلاا,ذكنودس
 اراك انة أ هتلاومابمهنمالوج هلا ىلع ىفذجمهلعف نم كلذ نأ نونظ .متلالضومهرغك نعوكلا مسه
 اعمهتمت وةك هيءاجاعانةدصود معك وهتئابانمآمهتنسلاب مك مهلوقدنعاوناك اعل ءآهتلاولوش ن رى

 نرش. (نئثمح كلذلاق نمركذ ليوأتلالهأ لاقكلذ ىف لة ىذلاو ب و مهسفناب رفكعلا نم هنورعك»

 ىلع نول دب اوفاكد وهملا نم ضان أدب الاانما ١ ولاقك ؤاجاذاو هاوقةداتقنعد.عس انث لاهدب 1 ا” لاوذاعم

 اونا كح ورفكلاو مهتلالضي نوكس#م مهو هيءاجىذلاب نوضارنونمؤم مما هنوريخخف لسوهبل هللا ىلص ىلا

 نيدجأ انث لاقزيسلانيد# "مع لسونيلع هلناىلصدتلاىندنعنمهب وحر وكلذب ولدي
 سانءالؤهلاقهباو>رخدت مهورغكااياواخد دقوانمآ اولاق 1 ٌؤاحاذاو ىدسلا نع طامسأ انث لاق لضْعم

 ىمع ىنث لاقىأ تت لاقدعت نير ءمرص ارافكاورخوارافك اولد لوب دوه اوناك ني.ةفاذملا نم
 اواحند م مناو هياوجتدة مهو رغكلاباولثد دووانما اولاقك. ٌؤاحاذاو هلوق سايعنننعمس أ نع بأ ىنث لاف

 يع - (عجت)22)

 رادصمالا مهل راك وأ

 ةلغملا عورزلاو ةرمملا

 نانجلا مهقزرب وأ
 نون راملا ةعنابلا
 سؤرنماهنم لدمتام

 نواعقتاب و رشا

 ضرالاه حو ىلعرث اذتام

 هيدار نأ لمحو
 د لا عرشي ةغلابملا
 كانه ناال بصالاو

 اواك الىأاة<وأ اقوف

 صتم اريثك الك

 اذ_ه نوكي ناهبشدو

 ش ىلءىرحامللاة راسا

 ْزيضنلاىنبو ةظارق
 داسفاو مهل عطق نم

 نعم مالجاو مهعورز
 ل_صاحلاووس مناط دآ

 مهدعو هناهسس هيا

 ٌّط رمد نت رادلا ةداعس

 دمتي ءاحاسع ناعالا

 مس وهيلع هبا لص

 دو رخالاةداعسلا مدق و

 فد امهو |هروسعب

 باوثلالاصااوناذعلا

 مهلاح لصق ماهفرشل
 ةدصتةمةمأ مهنملاقف

 ولغلافةطسوتم ةغئاط

 ناكلذو ريسصقتلاو

 هنأق هد ودصهماق رع نم

 لع هلاد ضاق توك

 ريغ نم مقنسملا قد رطلا

 اراه االو ف ارجا
 دصعمال نم فال

 ايم نجذي هنا
 لش الاعتو انيع

 امهدحأ نالوو هنق مهنموصرغلاىلا ىدؤملا لمعلا نعةرابعدا 5 إلا



 نونركي نيدلا باج للا لها نم راغكلا

 نب هلنادسبعك مسهنم

 ةيناك و هراعصأو مالس

 ىراصتل أنم نبع أ و

 ءاس ميهنم ريدكسصو
 ىتعم هدف نولمعنام
 لبق هناك بعتلا
 مهنوكلمهلهت هوسأ م
 نييصعتم اهالحأ

 لوقلام-هيف عجننال
 ليلدلا مهيفرتؤي الو
 نبعد عام
 8 رلا او هباحصأ وفق رمسالا

 ناب هلوسر ىعأ 5

 نيدصت ملا: ىلارظن.ال
 الو نم دناعملا ةرتكسصو

 لاعف مههو ركمف 0

 نءغلب لوسرلا اياب
 ناك ردختا ريع ىأ

 لخضف ىفتازنة."الاهذه

 ىذر بلاط لأ ني ىلع
 ههجوهللا مركوهنعهللا

 لوسردخ مخرب داغمول

 ملسوعبلع هلا ىلص هلل

 تنكنم لاو هدد

 يلوم ال
 هالاو نم لاو مهللا

 هسعلفه اداع نم داعو

 ناكل ءنهلاقو رع

 تادعصأ نلاط ىلأ

 لك ىومو ىالوم

 وهز ةنمومو نمّوم

 ءاربلاو سايعزب لو

 نيدو بزاعنبا
 هللا ىلص هنا ىور وىلع
 ضعبىف مان لسوهبلع
 ةرعم ثحن هراغسأ
 ىنارعالا دب تدع رف هنلا لاغف ىنمناعنع نم دنا. لاف هطرتخاوهغسذحخاه ان وهو ىنارعاهان هاه يلع هغبسقلعو

07) 
 نونمؤملاوهىاءلاوةلماك ةظاغالوديد دانغ مهيفدحؤلالو مهذب ةقالودع

0 
 ىلعالازبء نب سول "مسدص هباوج رخ دك مهو ,رغكلاياوا د لا ةفرغكلا ,موأةرمستو قوالب نوماكتن | مهو

 تلاقو هباوح رخدق مهو رغكلابا ولحد دقوانمآ ١ ولا ٌواءاذاو هلوق قد رثالاقلاق بهو نءاانريشأ لاق

 اوعجراذاف نوعحرب مهلعلهرخ 1 اورغك او راذلاهجواوذمآ نيذلا ىلخلزن أىذلاب اونمآب احلا لهأ نم ةغث
 لاق "- املا اثره دووي نمباتك-لا له ءالؤهو مه رغكا اوعحر مه:طابش وباتكلالهأ نم مه راغك لأ

 نمهناىأ هباو-رخدق مهورغك-!اباوأخ د دقو ريثك نيهننادبعنع مب رحنب نع ادع ىتث لاقنيسملا انث

 اوناك امسئبل تدعساا مهلك ؟اوناودعلاو الاف نوعراس مهتماريثكىرتو) هلوق لد 2 اولا مهدنع
 كبلعتصصةن.ذاادوه.لاءالؤه نماريثكد اب ىرتو ملسوهماعهتلاىلصدت هبدناه رك ذىلاعت لوشن (نولمع
 هي ىنعم عضوملااذهى الا نال .ةومئالاةعقاو نول عب لو ةي تاودعلاو مثالا ىف نو عرا سن ل.ئارسسا ىبب نم مهب
 مهنماريثكىرتو هوقىفىدسلان ع طابسأ انث لاقل ضغمئيدجأ انث لاقني للان يد ٠ دصر كلا

 هلوذةداتتنعديعس انث لاقدر زب انثلاقذاعمزب رشا ص رغكلامنالالاه ناودعلاومئالاف توعراسي
 نب اانرمحنأ لاف سول 2221 دب نيند دووملا ماكح اذه تاكو نأ ودعلاو مالافنوعراس مهئماريث5ىرتو

 مهاهنيالونولمعب اوناك امس ئبلدوه.ل'ءالوهلاق ناودسعلاو مثالا ف نوعرا سب هلوةىفدب زنبالاقاللا# بهو

 ءالؤهل لاق اوهند مني_-.ءالؤهللاقد_او نولمعب وتوغنص» لان روءنصااوناك امسيل هلوقىلا نوبنايرلا

 وهىذلانافهتكزاو>- ع وذدمريغالوت ناك نا اوىدسأ |نعمأت 0 دىذلال |وءلاانهولاق اول نيسح

 اهنمئتنم نواب الهلل ىصاعم عج ف نوعراس مسما,نيفوصوم موا! نوكي نأ مالكا !لد واب ىلوأ

 ناودعل اومتالا فن اوءراس مسخن مهي مهغصو اعمهغص وى معف رك ذى عئهللانالهريغ نمالورغكن مال

 لب وانو مهل دحام لك ىفمهل هتاهدح ىذلا دا ةز واح هنافناودعلاامأو مثانوداسمثا كلذ, ضخ نأ ريغ نم
 أ ىصاعمىفوبنم ريثك ع راسو 0 ذىلاعت هيمهغصوا_عتا: الاوز هيف مهغصو نذلاد وهلا ءالؤهنا كلذ

 ىتلاةوثرلاكلذو ث هللا مهلك ؟ىفمه.لعمرحو مسهل ل> اعف وهلدح ىلا هدود-نودعتب وهسه فالح
 لوةي نول مغباوناك امسئبلهرك ذىلاعت هلا لوب مهيذ هللا مح فال_ كلا ىلع شاذلا نم اهتوذسخأب
 فلوقلا تيومسلا ميلك ًاوناودعلاو مثالا ىف مهتعراسم ىفنولمعب دوه.لاءالؤه ناك ام لمعلا سبل مسقأ

 لوب (نوء:ساوتاك امسئيل تدسلا مهلك ةومئالامهلوةنعرابحالاو نوينابرلا مهابننالول) هلوق ليوان
 ليئارساّ شن نمدووهنلا نم مس. |ىاشرلا لك ًاوناودعل اومتالافن اوعراست نذل ءالؤه ىسهن الهد رك دىلاعت

 مئالاوهلوقنعمهداوتو مهؤالع مهومهرابح أو م-متساسءالعلا مهتساسونونمؤملاعبتعأ مهووهو.ناب ر
 نولوةب م مهيذيابابتكن ويتك وهللا م-ريغب مه. ف نومكعاوناك مهنأ كلذور وزلاوبذكلا لوةنع ىنسعب
 مهلك ًاوهوقامأو نوبسك ام مهل لد وووهيدبأت تك اممهل لب وذهللالوةيةيتكنماذه وهنا كح نماذه
 نيدناب رلا عماش دةوهيهلاو مكح نإ هللا باكر يغب مهمكح ىلءاهن وذح أ اوناك ىلا ةوش .رلا هن ىتعد هناق تى دعسلا

 اذهونوعنسداوناك امسئبل عضوملااذهىف هنداعا نءئغأاع ىطماعفكلذدهاو شب تسلا ىنغمورام>الاو

 مهكرت فرابحالاو نويناب رلاءالؤه عصي ناك ع.نصلا سبل مسقأ هرك ذىلا عت لوي همسقأ هللا نم مسق
 ىفامنولوة. ءالعلان اكو كلذ ن نولعفي اوناكا. تسلا لك اوناودعلاو مثالا يف يهتم نو عراسن نيذلا ىسمن
 نمتاديع انث لاقراشب ندم ص اهنموهياعفوح الود, آلا هذه نمءانعلا عون دشأ ةءا تارغلا
 لاق مئالام_هاوق نءعرام>الاون رومتأب رلا عه اهني الوا هل ]وة ىف مدا ص نب ؛كاصذلا نع طيدن نم [- انث لاقدواد

 ن.ءالعلا نعسدق انث لاقتيطع ولات لاه سب رك وبأن مص ىسمنالاث اهم ىدنعف هوخأةبآتارقلاىفام

 نويناب رلاوهاهتيالولتم الاهزه نما رن د_ثأةنانارقلاىفام لاق سادعنب!نعرانبد نيدلاخ نع بيسملا
 لهأ لاق كلذ ىفانلت ىذلا و وجار قاذك لاهنوامعداوناك ام سئل تدعسلا مهلك او مئالا مهلوق نع رابحالاو
 نعطيرن نيةلس نعىنأ اذث لاقعكو نياانث هصوع_.كوانثلافدانه انث'هص كلذلاةنمركذ ليوأتلا

 ىناملا "ماس نوع:طداوناك امسئبل تدع | مهلك ًاومتالامهلوق نعرابحالاو تودثاب رلاء هاه الول 'لامضلا

 لاك



 (١/1 هللاو لزنوهغامدرشتنا ىدو رشا سأربب رضو هدب نم فيسأا طقسو
 تلا 2 12ش11:1د٠دبببسلللللىلسلىل.الؤلُلال 2511261 22 ا ا 2 2 2 2 مئتي يسم

 نوب: را مهام 0 0000 ىلعن ع حاصنم ََ ا م

 كف قع را ل 0 ةلولغم هنن اديدوهنل !تافو) هلوقلب وأن قل ف

 كلذ مهلاعب وت هّتغص نم سلام مهاباوهةصوو مهم رىلعدوه.لاةءارح نعم هرك ذىلاعت هللا ن مريخ د هو (ءاشن 1

 هعقد ةرثكو مهدنع هل هيدأب الس بجو غراعناو رز خو يله دا رج كلج ب دنماغي رعلو

 ل نالسسملوسرو ثوعبم أ ل هراخو م:

 العنا علا ال باكل لهأ مولعن ا اًورعب منيذلا بزعلا نمتالاةمالا ءالضفدوهللا

 ى د نمدوهملاتاافو 0 رك ذيلاعت لوش « مم ك] ذب عطاني و هقدص م هد ءررةيأ لسوهسلعهللا لصادمحتهت 5

 تا دان قهر 3 ذىلاعت لافاك مهءلععاست الا نع سوم ءاطءو كيس هللاريش نأ نونعد هلواغمدللا دب ىلء ار

 كلذيدللا هرك ذىلاعت فصوامعاو طسلا لك اهلعست ”الوكةنءىلاةلواغم لدي لع الو راسو هءلعهللا لص هيد

 اذاضعغب مهضعب فص ىف سانا!لامعتس اى رذ رد 3 مهيديأب بل اغلا مهف و رعمل ذي وسانلاءاطعنال ءاطعلا ا

 ف ىشعالا لاقأك هيديىلا فوسوملاةغصنمكلذن 2 ناك امةذاضاب قرضو مثولخن وا مركو ودود هوهس-طصو

 لجرحدم
 قعنت :دازلا نضاماذا فكو د ةدغمفكسذ 5 رجثادب لادب

 رثك ااهلاثماواهراعشاىفب رعلا مالك نم كلذ لثمودللاىلاةدافاو قاغنان مل ا ةغص ناك امهاضاف

 كلذ ىبعي ةاولغم هنادي دوهيلا تلاقولاقف مهمالكف مهيب هنو ر واكتب و هنوفرااعتب عملا مهمط افن وصحت نا نم

 7 00 ماوصل نا تاردقب 0 لعبا يام 0 هلا نراقب

 ا 8 77 0 وا هنا ىلع

 للك وهيلعرتقبف اذهعنعواذهىطع لوقب ءاشب 0 1 وبعمالونيتلواغمزيغ هقلخت او ةأو هدابع

 ن.ةب واعمىبث لاق اص نب هئنادبع انث لاك ىنالا "مع كلذلاق نمرك ذل. : وألا لهالاق كلذ ىئانلق ىذلا

 يللا اولنا اونو «دباتلغ الغسل وجل تا و هلوق سابع نبا نع ةحلط ىنا نب ىلع ءلاص

 ا ارييكاواعتواوش اعهتناىلا عت هدزذعام ا ا

 هلياغمهلنادهتنا لوقف لاه كش ع نءعيحن لانبا نءىسع ان لاق مداعونا كك لاقو ر عنب دم <

 لضانث لافدغ ندوب اان لاق ىئذملا * من ليج اولذكو ءرحن ىلاهدب هنا لعج تح ليث دارا ىناي هللاان دهح دعا

 ىحباكل لها ول.ئارسا باد هللاده<دقا لوقت د دوهملا لاق ةلواغمهللادي دها نعجن ىبأ نئنانع

 هلوةءداتقن عرزصس اك لاقدوز كو لاهرمشد اسم رص ءاشن ف ,ك ققني ناتطوسمهادد لب هر ىلا هدي نأ

 هتلاولاق ةاولغم ناب هلوتامأن د سفملا بحال اولا اولاقامعاو علو مهيدي تلغةلولغ.هتلاديدوهبل'تااقؤ

 لضفملا نب 1 لاه نيسان دم ان رص ءاشد فدك قغند ناّءطوسمهادب لبهلنالافدا او-ريغ لع

 ققني ناّتطوسمهادب لد اولاق اهباونعلومهيديأ تاغةلولغ.هتلاديدووملاتلاقو ىدسلا نعطابسا انث لاق
 لو ءاشد فينك ق قع هلوكام ًوانكلمانءلءدر تحاهطس الذهردص ىلء هدد عضودللانا اولاق ءاسإ فرك

 هتلديدوهبلاتلاةوةمركعلاقلاق جرح بان ع جاح ىبث لاق نيسحلا ات لاف مسالا اس ههءاشن فيك قرب

 عنا ل نب ديبعنعةل ولأ انث لاه نيس اانئلاق مسساقل نيش ص ىدوهملا صاحت ىف تلزثهنآالا هلو ةلواغم

 ْن 0 آتكسمأ مهيدبأ |تاغدمالاقداوحع سبل ل. هنا ولو ةلولغمهلل ادب هلوق مرسي ل

١ 

 لوش ٌكقنعىلا هلولم كدب لع اللافو ءاشن فدك غني ناّمط وسام هاد لب هسقن ىوعن لاق ريذناو ةققنلا

 ةنآ 7 تازئاما لوس انل انم كوع

 ايلا اهيأا ريسففلا

 ملف كحاورال ل5

 انو نهءلعاهضرعب 4
 امندلا نه راممدأ نس

 لوسرلا اهيأاب تازن

 سأ ىف تارتزشغ
 شع تدب نب :رودنز

 الو لون لل لسفو

 نوعدي نيذلا اومسست
 تاسوللا نو دن-م

 هشع هللا ىلصهنبال وسر

 مهتهلا بيعنعملسو
 براعم علب ىأ تليق

 ليقواهفحتالو مهتهل
 هيلع هللا ىلبص هلا

 عئارشلا نيا مسد
 ةى كسانملاو

 تغلب ل_هلاف عادولا

 هلبا ىل_هلاّقذ متناولاف

 دهثامهللا م سونبلع

 ىتازن ليقو تازخف
 صاصقلاو مح رلا ةصق

 لاقونيتروكحذلملا

 لاقهتنا ىننا نسحلا

 هتلاسرب هنا ىف#ثعبامل
 تفرعواع رذام تعض

 ان سانلا نم نا

 دوسهلاو ىسذكي
 ىنوفوحم ىراصنلاو

 لازف ةيالا تاز
 ةشئاع تلاقو وللا

 ىلصهلي الوسر رجس
 هللتاذ مسودباع هللا

 0 رب نع
 لحرالا لاه كن أ شام

 غيبي !”>>”> بب_اا72»>..!!!>!>»>>»>»!+!+١!+جججججججججحتححتحح ا رح جلاس

 قد ل سو هيلع هليا ىل- هس هلبالو-رمانف ْكي_بركت انْ ةغب دحور ع سلافاذهن «لاعف حالسا|توص تعمم كلذ فنا غيب تلاف



 سانلاا.ميأ اوفرصنالا ةف مد ةبق نم هسأر لس وهيلعدللاىبسهللالوسز 5+17(2) حج رخاهةن الاءذهتلزثذ هططغ تعم“
 ىلو أب وةعب وق“او مهار اان دامعرك ذاوهرك ذكاعت هنا لوةريظن كلذا اولاقو ةوقلا كاذب ىنعمبهنم نو رخآ لاقوةمعن كلذب نونعيدب ىدنع كل لوقت ب رعلا نالاقو ماع همعت كلذو هتان لعتادب ىبعم كلذلاقو انتمعن كلذب ع مهضعب لاقف ناتطو سمهادب لد هلوق لب وان ىف لد! لهأ فاتخاوقغنلا نع لدي كسال 00 نءوهللا ىبمكءدعذ هل ااا بحب يب ب77 م اا سس م "ا . .٠

 اومدقخهرك ذىلاعت هللا لوةكو كلذ كلع ىأ ةنالف اك: ةرّعهدس نالفو نبع كلموهل اول ممل ب ,رغلا لوقك كلذو اولاقهنئاوخو هكلم:لواغمهتاديدوويلا تااقو هلوق ىنعملاقوهكءل مهدي لب مسه هنورخ 1لاقو ىدبالا

 ناك ذاواولاف كلام م وعبج وهو هقلت فتم شو هنر دشن نق واهات ميج ناك ذا موهغمهجو كاذب 0 ةيصوصخلل ناكولواولاق هد.دهابا هقلح نم هيدصحلاع مدة يصوصد 2 .ريبخأ 7 ذيىلاءتهشانا كلذو اولاف مدآ | ىنبخ راوك ةحراخم ثسبلا مث ريغدي ىههتاغصنمةغصهئادي لب مهتم نو رخ ؟لاقو ةقدصإك اوم ىدينيب
 اودعت ناوىلا عنهننا لوقي لب زختلاءاسكلذب و ةرثك,ىصخالهنلاةمعن نالءادب لب لقي ملوةطوسدمهدب لا لقا هتمعت ىهءاواغمهنناديدوهملا تااقو هلو ىف هتلادبن انومعازلالافاك ناك ول الذ نأ ى :رحواولاق عضوملا اذه ىشاللاوأةمعنلاوةوقلاهنلانمديلا ىنعملاق نملوق لطب كل ذك كلذ ناك اذ اواولاق قام ارئاس نمءري.-خدراف هيعمل كاذب هصدشامنا هناامولعم ناك هداببعن مهريغتودو د دهاياهقلدخ هرك ذب مدآ صخدسق هرك ذلاعت

 لوسرث اك سامع نا

 مسو«ءلع هلأ ىلص هيا

 مثاهىنننس٠ الحر
 تارثىك> هنوسرك
 هعدارأف ةءالا نرد

 ءامعابل أذ هيوسركت

 ىمكع رقواعت هنيان ا

 سن الاوإ يضللا عم
 هللالوةك كلذوهسزج عج نع دحاولاءادال دححاولا ظغلن عسجلاج رك د5 ب رعلانا كلذو اطخمتم كلذف || كبلا لزن ام ب ةريثكلاا معنلا جي نيتمعنلا نان اط نط نافإ اولاق ني: اصخاناك نيتمعن تناك ولواولاف اه وص ال هللاةمعت (] كل لا لتنأام يل

 هانعم رذاكل ا ناكو هلوق كا ذكو سازلا ىدب ىف مهردلا رثك أامررعلالوقتاك «سنج نع ىدا دحاولا نكلوأ| اف كر رافكدلا عبجيو سنالا عمجم هي بعلب رضاحهيلارا ثم رفاك الوهح.عب ناسنا نك امالاءذهىفرفاكلاوناسنالاب || كنت ام لعفت ناو درب مفلافاربهط هير ىلعرفاكلا ناكو هلوقوناسنالا انقل دقل هلوةكورمس-ن ىف تاسسن الانارمعلاودرك دلال | كيسلال نأ
 قمهارداارثك ام ىبعع سانلا ىدي ف نيمهردلا رثك ؟املاقي نابرعلا مالك ىفاطخواولاق امهريسغنودو | تالسفةدسحولا ىلع عسيجلا نودامس مناي عاب نينا نعءالاىدؤيالف سنجلا نعىدّؤي الق مسالا ىبث اذاامافاولاق او ع نيذلا ناكو ا ارق نم«+تلاسرتخاد
 ةلاسر هلك نارقلا

 ةهلاسرلا تالوأ هدحاو

 ىلع عقيفودسملا م.

 عملا ىلعو د>اولا

 مهردلارثك أاملاعتري_غواولافا همنايعأب نيذثا نعالااهمالك قىدؤي ال ىبئاذا مهردلانا تالذواولاق مهيدبأ

 هاد لبىلإعئهتنالوق ىنفاولاف ع.+لا نعىدؤي د اولا نالوهدبأف مهاردلارثك امو سانلا ىدباىف

 نايدؤب نيؤثانابرعلا مالك قلوةءمريغ هنا نماخةصوأم عمو ىص ءالهمعت ناود ايعدمالعا عم ناّةطوسم
 هل ىههتنادب تالاق نمل وك هدك وةمعتلا ع ما ازهزؤ ديلا ىفعملاف ْن مل وف اطدن نع ندم عجل نع

 ىفلوقلاه ل» وأتلا لهأ وءاسلعلا هيلاقو لسوهيلعهتلا ىل_صدّننالوسر ن ءرابخالا ترهاظت كلذ واولا# ةغص | لك نالفع مج نمو

 هنلا صد يدنل هرك ذىلا عت لوقي (ارفكوانايغط كبر نمكيلالزتةامم_هنماريثكندب زياو) هكوقلي هان | ناودلاسر مكسوة
 اادقحا مهرابحأو مها! عالالعبالا هدوهلاءالؤهر ومأ ىنحن نم هيلغ 'لانعلط أ ىذلا انهن ال سو هبيلع مت اودل 00

 كبءلالزتأاممهنم اريثك ندب ريل ربذنالو ريش نمان ءاجام لوقي نأ مهم لئاةرذعلا عطقو كتوبنةهصأ مهلع هتلاسرتغاباذ لعفت
 ىداسةلاو لسودبلعمتلا لصد ةو ءننمهبتحاولع دةامراكناىفولغلان ايغطلاب ىنعي ارفكوانامغط كدرنم أ ني ١ غلبت منا

 هوبسنب ناب هتغصريغب هانا مهغصورهنلاةمظعمهد دوج كلذراك-: اىف.هولغ جم مهدب زب ولوقبارغكو كلذف هحوافهتلاس ل ١

 مهنأ دمج رىلعدرعو وتعلهأ مهنأ سو يلعمتلا ىلصمسبنةرك ذا عت مءأاناوةلولغستادباولوقي و لضجلا لا || اذه نا باوجلاو تم
 مهماهذىف مهجة دح .وأان ع ص وهيلعةللا ىلصاد# هن كلذ ىلسا هنودن اعد مهنكاوهتككاولءناوقملن اونعذيال

 كلذ ىف اناةىذلا او*دو هتداعا نزع ىنعأ ا. عودها وسل ىذمامف ناغطلاا ىعمتش» دق وهأيأ مهني ذكتوهللانع
 لزنأ امههنماريثكن ديزياوةداتق نعد. عسانثلاه دب زب اذث لاقرب امني ص كلذلاف نمرك ذ لد واتلا لهأ لاق

 اذيقلاو هلوقب رك ذىلا عت ىنعب (ةمايقلا مونىلاءاضغبلاوةوادعلا مهنيبانيةلأو) هلوق لب دان فلوقلاوو مهدنع ا
 ل فا عض ومينا عضوف هلك ح ولان ام: هبحب .ربام كلذ لعغت ل تادارملا اوااهلكب نمود منك ناك اهذعس نمؤد منع تت سس سس ا الن ا : 01 11 1 ١ ”ا[| نام رخ الا ضعبلا نان ع لئشانث لافةغب نحو اان لاق ىنثملا ,'مس دع اي ىراصنلاودوهملا نيدةمابقلا مول ىلا ءاضغبلاوةوادعلا مهدت لا

 ديدهتلا قد رط ىلعزاج
 اهنم غلبت ل نادارسللاو

 منك تنافئذ فدأ
 اهضعبءادأن الأ ش غل



 (17عز هنالاسر هلي ا ىنمعب لاق مل سوعيلع هللا ىلص هلا ىو رام هداطعل وسسسملا

 2 م م ص

 لق ف. كول“ اقلاق نافىراصنلاودووملا عقلا مون ىلا ءاضغ لاوووادعلا مونت انيعلاو هسا

 دوهللر 0و ىراصنلاو دوبل عدن 11 تصح مهند هلوةى مملاوءاهلا تاعحءاضغبلاوةوادعلا مسه أمي 2 ادق او

 ىرحضع:ءايلوأ مه-ضعب ابلوأ ىرا .هنلاودوولااوذذتت ال هلوق كلذو رك ذمهاىرحدق لع ةركذ ىراصنل او

 ءاضغيلاوهوادعلا مونسسانمعل او هلوقىلا ىس متنا ناىلا امهدح نع ضع» فو نقب رغلا نعى الاضءبفربخلا

 (هّتنااهأط اررعالاراناودةوأاملك ) هلوقلب وان فل اوةلاهق نيب رغلا نع ربياني انب انمقلا هلوقب دصقمت

 0 هيادت 1 مهاوان ن م4هعهاؤما !اوداراق ىوتتسا 78 ماع 0 م املكهرك دهلاعت 00

 4من ١ | نر عجم ل : 1 نناديعانت لاق ق دعم انث لاه ىثملا

 وأنا دابع كيل ءانثعبامه الوادءوءاحاذافاريمك او 1ع ناعتلو ن نين مه ضرالا ا توسعت هلوقف عسبرلا نع

 هللاث عمق لوالا ءاسفلا ناك لاقجملعةركلا اندر مالو ةغمادعو ناكورابدلا لالا ساد 0 م سأب

 هنناثعب مان امزاو رمعف دعما وب رخوناداولااودرعةساوءاستلااو 2 هساوزاب دلااو تارنع 0

 00 ركز ردى اواتقى م ءأمدت اا مهاتعب ىلاثلاداسغل )| ناك ام نس أ ىلا م د ص | 1 داعواست 3

 مث ةيسصا اداسغلا وداع ىئاثلاها شلاريصت ثخع ناكشف رصسملا نت رخو ىبس نم ىبسو مهنه لد نم لتقف رمصأ تدع
 ثعبفان دعمت دعتاو هل اود ىلا ةصحلوأ هوا_داكرحمملا اواخديلو كهوج واؤوسلةزخ الادب عوءاح اذاهلاق

 و زعتامواوسنواوثدملو ن رعلاكلذا م ماهق مه اهتكوهرد ص فاه ة-وةار لا لع ناك دةواز رب رعمجل هللا

 ناتطوسمهادب لباولافاعاوذعلو مهيد [تلغةلولغمهللادد اولاقو مم راواتع ودهعلااو سوادا تناكو

 اماوغاافل علا مهل وةفىراصنلا ىلع لذ نويبع اوناكوادلوهذ اهلل ناز زعفاولاقو ءاش فيك ق غني
 اماكلاةنرهدلازخ اودعىلعاو رهظ» مما كل ذدنعةملكهللان مقمسفهلعنو ر فك لك 5 و

 ةثالثلا سوما +_ملعدللا ثع ف نيد .ةملا بحال هلئاوادا سفهللاف نوعسا وهللااهاغطأ !ررغلا | ! اراناودقوأ

 ىسعأب لذ عاب وتكمهدعن ىذلا ىنلا اذهانكرداانثلاب نولودب هرم ماقول“ سودلاوكاذكاولاز لابي

 املثدجأ ليال هىماودجتدعاو مسوملعدما ىلصادهت ثعبفنوهل اباذعلاو سودملا نم هيا :كسغي تالا

 وبأانث لاق ىلا 0 بضغ ىلع بضغباًوابف لاقو نب رذاكلا ىلعهلل اًةزعلف لاق هناو رغك اوفرعو مهءاج

 لاهدب ز ره اذث لاقرعش اء مم ده هتلااهاغط |نرعللار اناودقو أاهاك دهام 6-5 نعل مش انث لاه شد لد

 املك دوهم'' هلل' ءارعأ كئلوأ اداسف ضرالاف نوعسا وهللااهاغطاب رع الارائاودقو أ املك ءدامق ن عءد.» عبس انك

 تدت مهوءاج نيد مالسالا ءاجدقل هلهالذا نم مهتد-و الا داببد وهملا ىقلثن اف هئلااهاغط ابر الا ران او وشو

 هلودئىدسلا نع طانسأ اذث لاف لضفملا نن دج اذ لاه نيس اند ٠ مرح هملاه علا ضغبا س .ى2ا ىدنأ

 قفذقو مه ران رمهدد اغعطا وهللاهةرذئمىلع مهما اوعجا املك لاق هنااهاغطا نرغتللا اراناودةوأ اهلك

 هلوذ دها<#نع َخ رحنا نءعجاع ىد لاف نسحلا اذث لاق مهاقلا ٠ مرح اكدهاثلاقو بعزلا همم واق

 ىفنوعس و) هلوق لي وأن ىفلوقل ا ع لسسو هلع هللا لدم برحلاق هننااهاةطابردالاراناودقوأ املك
 هللا هتيصءعىر اةئلاود قوما ءالؤه لمعد ؤهركح ذىللا لوف (نيدسغملات <الهللاواداسف ضرالا

 0 بحال هللاودا سغلاب اهعف مهمعس كا ذو هسءهتود سما وغلا يو هز توب ذكي و هتان اي اء تو رقطذ

 اوعتاوا اونا باكل وانأ ولو ) هلوة ليوان فلوقلا © .ذرا فهي بماعجالماعناك ن .بحالفللاو لوي
 دوم ١ مهوب اّككلا لها ناولوهرك ذىلاعتلوعن ( معن تان م_هانلخدالو مست "ايس مسهتعاتر كل

 هع :نناوهاهنأم هاو اوهيلعلرباامود عدت :اوهوةدصف لسر هلع هللا لصد هلوسر رهتلاباوذمآ ىراصخلاو

 تانج مهانادندالوا هب مهصطمت موا يتسع عين رزذمهنعان ولوقب م ايس هنأت 'رفكل هومتتحاف
 نهرك ذ .لف دوا !لهالاق كلذ فانلقىذلاو هن: وةرخ "الاف اف نومعني نيتاس مهائلدالو لوش معنا |

 لوشي اوقت اواونم [باك-!!للهأ تاولو هلوقةداتق نعد عس انت كافدن زي نع لاو رشي يخص كاذلا
 ةاروتلااوماقأ مه اولو ز هلوقل» وان فلوقلا ف مهت ايسوهتعانرفكل هللا مرحاماوةئاوهتلالزنأ عاونم7
 ا 11 ا ل ل سا ا سس اساسا هت هسا اسس اسس ارا سس سس هس سس

 لص#التنإ رظ ر طظنلاو هولا لاكن ا كلذواخ اص لمعو نما اذا الا ةداعسالوةبّنم دال ل صخالهناو لكدااف ماع مل اذهنا نيباونمؤد

 ملناىلا هنلاحوافاعرذ اهب ثقضو
 ١ه

 كئبذع ىالاسر غلبت
 ١ معلا ىل نمو

 1 ناد تب وعن

 :ىصعلا ناد نأ

 مول هباع ىرح ددو

 ١ ني ى :رحام دخل

 دعب تلز 3 6

 هنادارملاوأ لاح مون

 لسدقلا نم هعدعل

 لك لغ< نأ هسلعو

 سانلا وسعنلان ودام

 تا هلوعل رافكلا

 9 وعلا ىدهال هلبأ

 مونكعالىأنب رفاكملا
 هاا منوديرباسم

 ناك ئش ىأ غباش
 لةئوأ عماسال باط

 ل وهب نأ همة سرلع

 متسل بالا لهال

 ند ىلع ىأ ئشىلع
 اذهل وم: مك هيدتعب

 ريغع ل 7 ىشب سل

 رركمث الاقابو هنأش

 الف ىتعمو دسك أنلل

 نزلو ف سان ال سان

 ةداز بيسإ مسهاع

 كلذلاب وناف مهنا غط

 فسانالوأ موماع دثاع

 ن-ءللا لورتببسب
 يولع باذعلاو
 ترانا وم مهن
 لاشي كلذإ نيقضسأ

 هتبيصم ىلع ىبأ
 منزحىأ ىمآ ىماب
 باَحلالهأ نا نيبال

 مام ئعش ىلسع اوسب



 ناعالاىعأ داعملا وادمملا ةقرعخالا

 لمعلا ىنعأ قولخلا
 اذه ةناعو ملاصلا

 نم صال لكلا

 لبعت سا ع فولنا
 قلع 5

 اودحو مهنال انندلا

 فرشأو مظعأ ارومأ

 ريسسعن مدعت لقو

 ىتياالا ذهلثم
 الا ةيقلا ةروب

 تحانهه ى هنأ

 هلوق نا او-هو ىظغل

 فطع نوئباضلاو
 لاف اذام لع

 هنا نونو كصجلا

 ل-<* ىلع فوطعم
 اذا تاما نال نيذلا

 زاح اننبم ناكم

 هل < ىلع فاعلا

 ثا ذ لسق ناك ناو

 كنا زون ريسملا

 ناو ناهاذ ديزو

 اديز نا رك م

 بهذو تاعاقو رخو

 مدع ىلا نوب رصبلا
 هنال اًعلطم كلذ زاوح
 نأ .لاعا ىلا ىدؤي

 ءادتنالاى نعم لامعا و

 عمتمف نامئاف ىفاعم

 دحاولا عوفرملا ىلع
 هناو ناغلت# ناعفار

 تت روكاصإا ثنذاه لاو

 للا ةسسمف

 جو ا
 اهلل الودرخ ١ ىلااونما نيذلا نا هلوق هلج ىلعةفوام#ةلجهذه نوك .::كاذكنوئءاصا او'ذك

 ع ةةفشلاو دوبعملا مظعتب لصعتانماةملغااةوقلا لاك ورش * ”الاموملاوهنلاب (17
 دي سس

 أوماف أ ممولو هلوقبهر 1 ذىلاعت ىنعب (مهاج رأت حن هومهؤةوذ ن٠ اواك الم رنممهملالزن امو لبدالا و

 نموهيلا لزنآ باولو لوي ممر مهملالزنأ امو ليت الاوةار وئلاىفاماواع مهنا ولو لب دعالاو ةاروتلا

 لزنا امو يحن الاوةار وتلا نوعي فيكو لئاق لاق تاق لسو يل عهللا ىل_صدمج هيربه ءاج ىذا ناقرشلا نم مهم ر
 نان رطل اهكع ل فالتا 2

 للا بهمس رات سد ولن اوك ا

 ىلا عت ىتعن هناق مهلح رأت < نمو هلوذام ا واهرا-ع جيرخافاهتامو مح ضرالا هيوبسول تتننأ افاه رطق ما قلل

 را اا تاتو نم ضرالا هج رام لذو صرالا نمم_همادذأتتامةكرب رنعم اواك ال هرك ذ

 0 7 كلذلاق نمر د ل وأتلا لله أ لاق ثالذىئانلو ىذا اون وضرالا»- رخال ودام

 ةاروتلااوماف أمم أوو سابعزب!نعةحلط ىآنب ىلع ءحلاصنبةيواعم ىنث لاقملاص_هتادبع اذث لاق
 جرت مهلج رت حت نموار اردممهلعءام+لا سرا الىعب مهقوفنماواك ال ممرنم مهيلالزتآ امو ليكم الاو

 ل-خكئالاوةاروتلااومافأ مماولودا:5 نءديعسس انث لاقدي زب انث لافرشب [نشاص اهتكرب ضرالا
 امتابن ضرالاواهنكر ماسلا هتطءالاذا لوب مهلح رأ تت نمو مهتوذ نم ولك المج رنممهيلالزنأ |امو

 ةاروتلااوماق مهنولو ىدسلان ع طابسأ م لاق ل ضةملانندجأ اننا لاك نيسان ءر_# انئثص

 مهءاحاس# مهبلالزنأ ال عوللوقي مهلج رأت حت نمووهقوف نماواك المهم رند مهلا لزن امو ل_.غالاو

 0 1 لاقةغيذحوب انت لاق ىنثملا مرج رْهلاث تنافر طملا مهيلعانل وام داو

 اهبلمعلاةار وتلا مهتمافاامام هجر نم مهيلالز :اامدل.الاو ةاروتلاا اومافأ مهنولودهاجت نع يسن ىأن ا

 مهلج رأت حت نمومهقوف نك ماولك اللوشبهيلعلزت امو لسو «ءلعهنلا لصدمسحفمهبرنم مهلا لزن ا امامأو

 انئدص مهينغنامؤز رنمضرالا نممهل تنناللو# وعد مهاد ر أ مهتحت نمامأ وأ "رام ءاعتلس رافمهق وف نمامأ

 مهلجرأ تحت نمو مهقوف نماواك 1 دخا سرا نعام قى لاق ني ىلا 1 لاهرس اهلا

 مدع ضرالات امن ع نممهلحرأ رات نمو راطملا مهو نماوطك الي مزح نبا لاف ضرالاو »املا تارا

 تح نمووهةوذ نم هلو سامعنب ا ن ءهسأ نعفأ قع نافع ى لاقى عت لاقدبع_-نب دمت

 لوةيمهضعب تاكو ضرالان «لوقب مهلجرأ تحت نموءاسعسلان ملرند ىذلاىز رلا ع نماولك اللوح هيدر

 همدقىاهنرق نمريش وهل" اًعلالوةباكمعسوتلامهلح وأ تك نر مو مهةوذ نماولك 0هوقبدب رااا

 هلو لد وا:فلوقلا ُُش هداسف ىلءادمهش كل ذب فكول اوةلاازهنمانرك ذام فالخ لد دادلا لهأ 1 ا

 لوش ةدضصتةمتعاج مهنمةمأ مهنم كوقن» هرك ذىلاعت ىبسعي (نوامعب امءاسو .ممريثكو هدصتقمةمأ مهنم)

 هنا هلئاق ةلاعالمنمح ور و صولا اهاتل أ هتملكو هللا ح ور هنا قدما هبة ث اف عيه نب !ىىسع ىف لوقلا فةدصتقم
 باكل لهأ نم ىن#عد مسنمري ريثكو ةدشر ريسغأو هوإئاق «رصعمالو كلذ نماولاهأعهنياىلاععت هلبا نب ١

 دمعت ىراصاألان رذكفهّلابنو رغك, منا كلذو مهل عئش مهنمريثك لود. نوامعب :امعاس ىراصتلاو دوهنلا

 00000 لامها ىل-صدمء؟وى سعب دوهنلاب انذكت ودنيا نب اسما نأ |معزب و مسوهماعدللا ىلص

 17 كلذلافنمرك ذ لد : وأتلالهأ لاق كلذىانل:ىذلاوحنب ومهلعف نم كلذ فنوامعب امءاس مهلاماذ

 00 | هوة دمششما ينمدعا لم : ىبأ نبا نعل مش انث م . د-وبأ انث لافىبثملا

 هناريثك ئهتنادمع انث لاقليش انث لاقتغيذحولأ انث لاه ىئالا يم نول معبامءاس مهنمريثكو
 لمعوش و ةرذتااقوهللاو ه3 ةرفتلاقوهنناثباو 0 ةرذتلاةناقر 5لدش رساوش تق رن لوقب اد هاجت عمت

 لاقةداتت نعدعس انث لاقد زي انث لافرشب اًسندص ناكلا له دل -«ىهوةدصتقملاىهوه>ورودهنلا

 ندمت نئئدع نولمعب امءاسوب,ممريثكو لاف موقلارثك أ مذ ع هم أو هياتك ىلع لوق ةدصتقمةمأمهنمهللا

 ميش



 )1١76( مهمه وتلا أ ىلع :رثلامدقتلاانهندئةوابدطتش تغطع ا لحال م
 نوي 2 ي2يبئ2525شطسُااُاُاْاشْششش ل لل بث

 ال ا ع طادسأ لذ لاق لضغلانء دجلأ اذ لاف نيسملا

 2 لدا ءدستملا لالا تء ا ا ريثكوةدصتةمتمأ مهنمدل اوةافدب رس الاة لاق ب هون اانريا لاق
 نءهسأنعرفعح ا ثهننادسيع انث لاققحنا انث لاقىثملا * رص بالا لهأ» انهو لقد

 ىفاورصق مهالن ذأ ةدستقاةمالاءذهف لاق نولمعيمءاس مهنمريثكوةفصتقمتمأ مهنم هلو* ىف سنأ نبعد درلا

 و لوسرلاابيأاب) هلوق لب دات فلوقلاو هذعريصقتلا قسغلاوةبغرلاولغل اولافاوا ءمهالو نسدلا

 نمصأ اذهو (نب 0 سرا ا مكودعب هللاوهتلاسر تغلبا ف لعفت ل ناوُكد رنم

 هنلاصةنذلل نيد املا لهأ نم ىراصنلاو دوهيلاءالؤه غالباب )سوهيلعهللاىلصاد#تمينتلهرك ذىلاعت هّنبا

 مئات ىلع مسثوتو مهم رىلع ملك ارت اوم مئانداثبدنو م مراعم اهقركأ ذزعر وسلام هيف مسهسنمو لاك

 عبسي عمن ,م مهيفديلعل ازن امو مهريغ نيكرسشملارثاسو هلك ” امومهعاطمةءادر وءاناوهغب ركو هباك مهليدبتو
 ىءبيص: نأ مهتمارذحهسفنر «شد الثاوهذع مهاهشو هيمهأ امو مهلريصمت لاوههمريسصقتلاو مهملع ءارزالاو

 00 ماعز الو هللا صاب مهنق ماقام هو ركم< بسن

 نعرصق نأ هناهركذ ىلا عت هلع ا وههو ركم قد نملك هو ركع هنععف ادو«ةلحن نمدحأ لكهمفاك ىلا سعت هللا نا
 بنذلا ع 0 .طظعف ةوهف هذم غلب ملاملةنا و كلذ غبلب كك نإ وهفمهيلاهسيلالز :امهئسعالبا

 انث لاق ىنالا "مدع كلذلاقنمركذ لب وأتا !لهأ لاق كلذ ىفانلتاع وأسس هلا ,زخت نم لس ملول هتلزنع
 كنلالزنأام غلب لوسرلا اهيأاب هلوق سابعا ن عةملط ىأ نب ىلعن عدن واعم ف لاق حلاصنب هللادبع

 اناص ىتلاسرغل.7م كبر نمكسلعلزن امة آثمتكن اىنعي«_تلاسرتغلباف لعغت ناو كب ز نم

 ريخأ هب "الا 0 -.لالزنأام غلبلو كال ادم 1 لاودب رب دك لاقذاعم نب رمشد

 مسوغ ءاقا سما ين ناان 2 ه أو مهتم همك وسالاه شاكس هنا لسو هيلع هلا ىلص هن هددت د هليأ

 زي زعلادبع انث لاق دمج ضن رخال مب مهتيحاصام ساذلل ىقع نب نمد ”الهنلاول اذ تركت اول هارت

 ف.كدح اوان اغالاقكب رنمكنملالز را :تازنامللاقدها<نعلحر رنعئروثاانامغس اذث لاك

 نءررح اذن الاف عبكوثباوداذه انث ةب الاهتلاسر تغاباسق لعشت ل ناوشلزنفا انلا كود عنصأ

 تغابافلعغت ناوي رنمكل الزام غلبل اوسرلا اهيا تلزنا1لاقريبجن دعس نعرغع> نع ةيلعث
 مل رص بي 5225 ىل رداىبوسر عال )سو هيلع هللا ىلصةتلا لوس .رلاه ساخلا« نم هع هتباوهتلاسر

 مسوس هانا امس لوسر دا قعد تادنعا نءىرت رجلان عةيلعنبا 1 الاف عسم وثاو مهاربا نبا

 مكةحالعاوقملا سانلااهيأاب لاقفعيرخ ساذلان م كعب هنلاو تلزئاسإف هباككأ نم سان هيقتعب تاك
 ىط علا بعك ني دمت نعدسجت ثرصاعنع عبكو اذ* لاقدانه انمرص سازلا نم ىمدعدؤهلناناف

 0 رنهشملا ل انام خلاب لوس .رلااهيأاب هللالزناف هنا سرا دب اسومتلعمملا لق ىنلا ناكل اق

 ةمادقولا دعنا ثرخلا .اذ5 لاقمهاربان ملسم انث لاق ىلا ١مرص اهرخ 1ىلاهتلاسرتغاداغ

 0-0 رحيل سوم يلعمتا لص ىننلا ناك تلافةثةاعنعق قش نب هلنادءءنعىرب رولا ديعسانث لاق ىرابالا

 سازلااهي [لاعفةبعلا نمسا رإ_سوءيلعهللاىلصىنلا خاف تلاق سانلا نمكل<دعبهتلاوتد الاوذه تاز

 هللالوسرن أ ىط رغلانع مصاعنعنا.غس اذث لاقديجلادبعزن و رع يشرع ىنكعدقهللانافاوؤرصتا

 ىذلاتىسلا فل وأتلال ه5 فلتدماو سانلا نم كم هاومّالَر اىبح سر لا زامل _سوهيلع هللا ىلص

 مر مرسلا لاول وسر لتقب مهناك ىلا عأ ببسي ثل 7 الاهذه تلزن هل>أ نم
 تبعك نيد نعرش غمولأ ان ل ار اذ5 لاق نركلا + رص كلذلاه نمر 1 د هأيا هنيا

 هاناف اهتحت لقفل طةر مش هبادصأ هلراتدخاالزتملزناذا لسوهملعهنلا لص هنلالوسر ناكل اق هريغو ىطرقلا
 «بسآربب رضولاه هنم ف.سلا طّةسو ىلارعالا د, تدعرذهنلا لاق ىنمكعنع نملاق م هغبس طرتداف ىنارعأ
 نمواف اش رق فاح ناك هنالتلزن ل: نورتخ لاوس تاطمع تاو الزنا احا ىت>ةر علا

 بوقعت ٠١

 ءالؤه نين نيثباصل ا تاكلْذوّ#ٌيلا

 ع ندودعملا

 ندعو مه مسمنال

 ىااهلحج ناندالا

 لات نأ ححناوحرخ

 5 رسفلا ءالوه لح

 ناعالاب اونأ اذا
 تابق ملاصلا لمعلاو

 نيئءاصلاو لولو
 مدقتلا ندم نك م

 ىف تان هال ْئد ف

 مدقتلا ةدئاق تلظد

 هةعسصوم نءلازملإ

 : نءردقتلاو فود

 ةرغبلا فاك مسهتمنمآ
 0 تالا معأ هللاو

 نم نيسقي رسغلارش
 : 15 هئيا هلعد

 رهقلا ضيف لوسبقل
 تضغلاو نعللا ند

 هي درفلاةهصل بع>و

 ىعأ ةيريزتللاو

 صّرسحلاو هللا

 ضع! نم ةوهشلاو

 نسم انام رش

 نالر زانجلاو هدرعلا

 رب زانللاو ةدرقلا
 ءالوهو مهل دادعتساال

 مهدادعتسا اولطرأ دق

 ك.كوأ هلثمو ىرطغلا

 لضأ مه لب ماعئالاك
 زقكلاب اولد اذهلو

 هباوحر خرق ماهو

 ىدّصلاغ او رمسنت نع وهما مو ةلواغمري_كلا ةباصانم م مهيدب [ثناك مهيدبأ تلغةعن ريثلاءالعرابحالاو ةقد : رطلاعاشمثوبناب رلا



 ةاواغمهليا دياولاةاذهلذ ةموك م

 ةسولظااتائص «لنغ

 هللا ىلهةملوهذلاو

 هللا نيع لاق ٍل_سوعيلع

 ةقغن اهضغالى*الم
 راثلاو افاد

 ءاني فيك قفني
 رهقلاو فطللا ىدند

 رم نيسنمؤملا
 تاحيمنالا وةءادهلا

 نسم نب رفاك.لا ىلعو
 نال دهلاو ةداوغلا

 هوادعلا مهبانعلاو

 هش والاد والذ

 ٍضْعِب هسخاص ند و

 انطب اونراوب نأ ىلا

 تاوأو نساطب دعب
 ةرهاظلا مولعلا لسهأ
 ةنطابلا مولعلاب اوذمآ

 راكأالا او
 قلو ضارت-ءالاو
 تاعفتعاوا عم مآ

 هلزخملا بتححاا

 اوك الامان تسمو
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 اوةوذ مهتوف نم

 ةيناحورلاتادراولا نم

 مهلحرأ تحت ندو

 م-متامانقم ىلعأ ىلا

 نيب رهاظلاءا.طعلا نم
 نلوم م

 تاريخا ةةراس نكمل

 ماعلا وهد هتعملاو

 قداصلادب رملاو قمل
 وهو قباسلا نود

 ماعلا لماكلا لصاول
 كيلالزن ام غلب ىابرلا

 ىجولا هع جرد
 بهاوملاو ىالدخالاو رارم.الاوراوفالاو ف ثاكما اوتادها ثمار تادراولاو عن انولاوتامانملاو تاماهلالاو

 ثباسوةملزأل اًدرانعلا هزكرد ىذلا نكلو هسيقاو معمكرطا ءانا لكو )ا ل

 ىنلا ناك لاقي صح انا نعجادع ىنث لاق 4 هللا 8 لاه مساقلا | ارمدص كلذلاق ٠ نمرك كال نم

 انالثو نة ىلا ذم ءاشو لاه مث ىاتساهللا ن مكي ودعن هلزاو تل :( فاش رقاب جب مل- سوه هناغ ها ىلص

 هللالوسرن اك ث د نمة اع تااهلاق ف فىزؤ رمد« ْن خص اعن ا 1 كو انت لاقد اذه انييرص

 نبا ان مع ةيكالال بلا لزنأ امغابلوسرلااهجأاتأر قمت بذك دف حولا نم .ثرتكوءيلع هللا ىلد
 بذكدكذ منك لو ةيلعمتلا لص اد نالاق ل قربشم ا نعرب رح انث لاه 00

 لاو ميهاربانب بوقعت ماج « الاكبب رنم كل ءلالزن ام غلب ل اوسرلا! مم ًاايدتلا لاق هللا ىلعةدر هلا مظعأو

 ةيلع هللا ىلصاد# نأأم خابر ماش ةاعدلاه لاق ىو رسم « يملا نعدنه بأن دوادانر لاق ةيلعئنا ي

 كب رنمك.لالز :اامغابلوسرلا اهي اءلوقي هتان ر هلا هننا ىلع مظعأ دّةف هللا ناتكن مأ امس تكا

 د نعلاله بآن. ديعس نع دلاخ ىتثلاقشمللا ىتث لاقل اصنهتنادبع انث لاق ىبإلا "مع ةنآلا
 متك اد نالاق نمت رغل امظعأد قل لوقت هن اهمعوسف[مول هش امو تلات دلاقعدجنلا نب قوزع ءمهجلانبا

  كلعزع ساخلا نمي دعب هيياو هلوشب ىتعت وُلد رنمك بلا لزنأ ام غلب 0 [مس

 رعاشلال و5 هذمو طبجو ريس نمهياكو ناموهوةن رعلا ماصع نم هلص ا وءوسن كولاثب تا ن

 مصاعسانلا ناك نا ميمدعيس « اكتلامنااكت !امهكملعتاقو
 قالا ل يبس نغداحنمدثرلل قذولالهنانا ىنعن هنافزب رفاكلا موقلا ىدمبالهثلانا هلونامأو مكعذع يعي
 لولا قهمح وأو ءاعض فاعف هتعاط ا يا مهيهتئحأمد#خ < ولسسلارضق نعراح و

 سااذهو ( كب ل نمكبلا لز المول مدت الاوةار وتلا اوشن ىتج يش ىلع متسل بالا لهأايلق) هلوق ل وان ىف
 لوشب هرجاوم ىارهط نيناوناك نذلا ّى راصتلاودوهما|غالبأب ملسو هيلع هللا ىل_صءتنتو رك ذىلا عب هللا نم

 امش ىلع ممسسل ل .كعالاوذار وتلاباكلالهأ اب ىراصتلاود وهما اءالؤهل دس اية هلورك ذىلاسعت

 ىراصلاريشعم ى مدع هن ءاحاسم الود وهيل ارسمثعم ل سو َ لعلنا ىلاصى وه هنكء أح ةامانمم_لعكحنان وعذب

 كلذ اوامعتذ نافرغلا نم ممل سو هيلع لنا ىلصد © هيكءاساسمب مكب رنم ؟/الزناموليالاوةاروتلااو م 2

 وذكت الؤهنادنغ نمكلذ لك ناباو رقتوهّةيدصتو /سوديلع هننا لص دهععك نأ 10 , ةدوهلك

 هءعيم رفك كلذ نمدسحاو رفكلاناف ضعباو رفكتو ضعساونمؤتف هللالسرئيءاوقرغتالوهنمئشب

 م رص رثالاءاس كلذ ىفانلق ىذا اود واهعيمح نذك دقفاهضعس نذك نفاضغإ ونسب تميم امتلاك

 ىلومد#م ىبأ نب دم .ىبث لاققدمانب دم انث لاقريكي نب سنوب 5 الاقس ركولأ و ىرسلا نب دانه

 ةثراحن ب عفازإبوميلع هّنلا ىل_صدقلا لوسرءاسلاق سابعنب !نعريبج نبدرعس نعوأ ةمركعنع تباثثبدي ز
 ابك نمؤتوءذب دو مهارباةلم ىلع كلنا مس عزت دم اياولا فة مزح نب عفارو ف..سصلا نب كلامو نيكسم نب مالسسسو
 متددج وم نمخأ منك ىل, سو «بلعهللا لص هتلالوسرلا ةفق-هتلانما أ دهشتوةار وتلا نم اندنع
 اعذدجانانام اولا يي: ادحا نمعم رباثأ وسانالو وتلا نأ مت ص اماهتم عك وفاثمملا نموه اعدام اهمفام

 اومقت ىتج 20 لا لها لقهتلا لزناق كعيذنالو كدب نمؤنالو ىد_هلاو قدا ىلءاناق انبدبأ ىف

 نباانرمخأ لاق س و مدع نن رذاكسلا موّقلاىل_عسان الفىلا همي رنم ع :أامولمكتالاو ةاروتلا

 ماكي ءلاغلزن امو 0 روتلا اوهعن يحئثىلءمتسل بالا ل#هأ ب : لق هلوق فد ز تن لاق لاق بهو
 نماثبلا لإ ارتآامو ب رنم ملا لزنأ امو ىراصتلل لم ءئالاو دوال ةاروتلا ناكل لهأن .انرما جاور

 لْر :ام مهنم اريثكن د,ٌر بلو ) هلود لا , وأن ىلوقلا 4 ا ءادامت ىج اوععت ىح ئش ىلع مكس ءل امر

 ١ يولع ندي زيلو هلوةبةر كذا عت نعي ( نم رفاك- لاموةلا ىلع سا.الفارغ قائاضام كابر رئم كلا

 هذه مسهصمةصقنذااىراصنااودوهملا ءالؤهن :رماريثك ندب ريل مسقةوارفكؤانايغطكب رم كم ا

 كلذ نمثالهملءاوناك ام ىلع كل بين ك-:)!ىفاولةواز واحتل انامغط دجتا كيلاهتلزن 5 ىذلا باكا تايتالا
 افآول يق ىذم امفنايغطلا ىنعمنغ تامل ىلعاذ 2 دقو كتتوبنلادوح الوش !رغكوتايرغلا لوزن لم

 هأوق



 في :

 ىساىساب نزحاذا اذك ىلع نالف ىمال اقي نزحتالف ساناالفل وة. ّى ب نب رفاكلا مولا ىلع سانالف هلوذ
 ءالؤهب ب ذك: ىلع دماب نر الهستلهرك ذىلامعت لوقي «  ىب.الا ط ا ار زحاولالوق نهد
 وح ,كيقنيكن اناا قارن داع رست لسنا كل لت ارسسا ىنبن مىراصنلاودوهملانمراغكلا

 يبن لاقل اصب هتادبع انث لاقىتثلا , مح كالذلات نمركذ ليوأتلالهأ لاق كاذف انلقىذلا

 ارغكوانامغط كبر نمكيلالزن ألمع سهتماربثك' ندب ريلو سابع ب! ن روتي ىلأنب لعن ءحلاضنبّةن واغم
 يدسلا نعطامسا انت لاق لضفملا ني دج انُث لاقنيس+انيدمج ٠ سرج نزعحالفلوش ناهرغلا لاق

 نوئباصا اواوداهنيذلاو اونمانيذلانا) هلوق ليوان فل اوغلاون هزت ال لاق نع , رفاكلاموعلا لع سايالف هلود

 نيذلاناهر 9 ال وهب (تون درك مهالو مهملع فو الفاح اص لمعو رخ "الا مويلاوهنلاب نمآ نم ىراصنلاو
 نع نمىراصنلاو مهر انيبدقو نوئباصلاودوهلامهوارداهنيذلاو مالسالا لهأ مهو هلوسر ز هنبا اوفدص

 هيلع اومدقابعف مهماع ف ويخالف هداعملا ل اصل معلا نمل عوتامملادعبثغبلاب ىدصفرخ " الامويلاوهّلياب مهنم

 ليزج نم هيهلا مهمرك اموهتشي اعمدعب اوييعوامندلا ن هوهءارواو هلام ىلع نوف رح مهالوةمايقلالاو اوهانم

 ياسا ًادقل) هلوقلد . واب ىف ل اوةلاوو هيداعا نعىبغأ اع لمق ىضذماسفهرف با ارعالاه-وانبب دقو هبآوث
 لوعب (نولتعياعي رفواوبذك اهب رفمهسغناىو متالاع لور مهءاج املك السر مهمل انلسر او ل.ئارسس ا ىب

 اعءاهتنالاو هيمهان صأاع لمعلاواندم-ونو صالمالا ىلع لبث ارمسا ىبب ناثمانزادقل مسقاورك ذىلاعت
 با اوثا نمل مقاول ساما 0 راوبنت هاتبمت

 ههمهمع

00 
 ىذا ثيم ءافولاوق لا نعاومعف لوي اومدواوم «فنول«غب وفاكاعتايوقتعلا نمدئ اداب رابتناومالستبا
 مهنعاومصو مهتطو كلذ مهباسح ىتعاظب لمعلاو ىهنوىر أ ىلاءاهتن الاوفدابعصالخانموهيلع هنذحخأ

 لمعلا اوىرم أ فالدبو ىصاعم نم هيلعاولاك اسعاوبعج َر واونانأ ىتحمهل ىمفاطلب مهن دهم ل وع مهيلعتست

 اًضد 5 اوعملوق وهب : مهتمريثك ا وصصو اوم منيع نوى اوىتعاط ىلاءاهتنالاو هبحأ ام لمعلا ىف مهنم هه رك اع

 ريثك اوعدو ىماعمبانتجا ودع أ ىلا ءاهنالاوئيعاط, لمعلا نموسهيلعدنذخأ ىذلا اشي افولاو قا نع

 مهيلاتلزناامب لمعلاو ىلسر عابتاب ليث ارسا تب نص مهقاثم تذجلآ تنك نب نيذلاءالؤه نم ريثك ى ع لوب مهنم

 ىريفريصب لوقي نوامغب ابعريطبهلباو ةكلهلا نم مهاب ىذاقنتساو مهبلع ىت ون دعنا وههوقملان ع ىتكن م
 لهالاهكلذى فانا ىدلاو < وارسشفارش : ناواريفتاربخ نااهعيمع عقلا و دول م زادكفاهرشواهريد مهلامعأ

 نوكت الااومس>و هلوق ةدامق نع لبعسس ذك لاقديزب آي لاقرتش انثص كلذلاه نمرك ذ ليوانلا

 تدع 0 ١ 0 ا الآ موقلا مسلوق ةن الاةنتف
 ذة انث لاف لضفملائدجأ انث لاق نيسسملا

 نب 3 رابمنعفأ انث لافعبكو نباص اووصو قل !نعاومعفاواتس ال ألا

 | ةنتف نوكنالااويسحو س ابعز/ نع ىلع نعام و

 لاو دو ةرقف دعا نمت كان نعل انث لافةفيذحوبأ انث لاق ىنثملا 0٠ماص كلرشلا لاق

 نعم رحنب انعام ىتث لاقزيسحلا انث لاف مساقلا انشط دوجلالافاومدواومعف ةنتفنوكت

 ءالبلاهنتغلاو لاق ل.ئارمس !ىنبلدي الاهذهلاقريثك نب 0 ١١ يفعل 77 7 اومعذ دهاعت

 ( سدس  (مرجْا) - 2 )

 مل نالوسرلاف ةلاسرلاو
 1 و علب

 : مب دابعلا ىلا

 الف ها ىلا لوصولا
 لسرأام دوصقم لص
 هبتلاسر علب 0 هي

 بتارم غبلبتلل نئالا

 :_.لمتف هلالزنأ 3

 خيلبتو ةرابعلاب

 خيلبتو ةراشالاب
 / هلمثو بيدأتلاب

 2 ملعتلاب 00

 :و ةيككصرلاب

 ةمهلا غسل د

 ةرغب يلو ةياالولا

 نا ةبعافشلاب

 بتاع اضأ



 بس ةوعدلالوبق
 'ةشفاتلا تادادعتسالا

 ءاىسلا نسم لزنأ

 ةيدوأ .تلاسف ءام

 ُلئدعت هلياو اهردعب

 نعمتبتوهال فاصوأب
 كات وسان فاصوأ

 قلدنا ىف فرصتتل
 هةيييوعللا ةامرعللا
 هللا ىلا مهل هوتف,

 كيف نوفرصتنالو
 هزبا نسع لوعطقمف

 ةرهاظفلا مولعلا بايرااي
 نيمو لجعل

 يحيل
 مجرما
 لامالاب مكنطابو
 ىةدراولا لاوسحالاو
 ثاذو ةمهلالا تتلكلا
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 ليئارساىنباب ميسملا لاقو يه نباعمسسااوههنلانااولانيذلارثك دل ) هلوق لد وان ىفلوقلا و صيختلاو
 اذهو. (راصنأن م نيملاظالاموراذلاها ذو ةنجلاهيلعدللا مرح دقفهنلاب ل رمش نم هناك رو ىنر هللا اودبعا

 لوي ةئتف ن ركتالا اويسح مهنا منع :ريسصخأ نيذلا نييلئارسالا هيزتفام ضعب نعد رك دىلاعت هللا نم ربخ

 ناب مهلعهيذح تنك ىذا!ىدهعاوريغوقاثيمهيفاوضقنف هنوتريت او مسهل ااغنناكفوه رك ذ ىلابعت

 هتقلحن ىناف مم نبا ىسعىدبءيعاطىلا اوهتني وىود>و ناوىريغاب راوذ كن الوىاوساودبعب ال

 نم ةبب وقعبلالوق اذهوهّناوه مم مارغك اولا ةف ىلسر نمري_كدب ىلعتس رحأ ىذلاوغ هدي ىلع تن رحأو
 قاخاولاقو باوك رشأ هب مهتلتبااسع مهتيلتن او مسهتريتحت اسف هرك ذىلاسعت هللا لوب هللا بضغ مهءاعىراصنلا

 ىديحوف ىلاعهوعديرشدلا نمدولوم هصأو هبسن فورعم مهو مشب وىدبع نم مهلة مدعو قلخ نم
 هّللاب مهنمالهج مههلاوهأ, ثىناوكر شي نأ نع مهاهنن ومهجر وهب ريان مهلرشي وىتءاطو ةدابعب مهرمأن و

 لوقي ميرو ىرهللااودبعا ليئارسا ىنباب مسملالاقو هلوةب ىتعيوادولو مالوادلاو نوكت نأ هلل يذيالو هبار ثكو
 ىديسوكك-!اموىك-لاملوقب مرو ف ردو+ وملك ع ضخ هلوئث لك لذي هلىذلل لاذتلاو ةدابعلا اولعحا
 لوي رانلاءاواموةرخ ”الاىفاهنكسي ناةنجلا هيلعمتلا مزح دف هّللاب لرشد نمهناك ااو ىنةلحن ىذلا دبسو

 لوي نيلاظالامو مهران هتدابعىفاكب رمشنل ليج نم هداعم فريصد وهسبلا ىوأب ىذلا هناكمو هسعج صو
 هنوذةنمف هللا نمةمامقلا مول هنو رصني راصنا نمقلخلا ةدابعهل ىذلاريغدبعو هلهثلا حاب اا مريغ لعق نش يلو
 دحاوولاالا هلا نماموتئالث ثلاثا نااولاةنيذاارفكدعل) هلوقل, وان فلولا هه ماهجءدروأ اذاهنم
 نمرخ 1قد رف نعىلاعت هللا نمريخاض أ اذهو( ملاباذعمونماو رغكن يذلا نسمعل نولوةب اس عاوهتنن تاو

 ارغكااولاقنولتعي الو نول: نالوا مماسحدعب ىهالتبااأ هنا ليقتا الاف مهتفصفصونذلا نيبليئارسالا
 ةيروطسنلاوة.ناكلملاوة د وةع.لا قارتفا لبق ىراصنلاريهاجس هيلع ناك لوقاذهوة ثالث ثلاث هننااكر شو مهجرب

 دلاو ريغادواومان» او دولوم ريسغادلاوابأ مناف ةثالث :ر_-اوره و- مدا لالا تولو ةيانغلب اعف اوناك

 عمكلام لوةبدحاو هلاالا لان مامو كل ذنماولاق اعف مسهل ابذكم» رك ديلا ع:هللالوقيامهنيب ةعيشتماح وزو

 اوهتني ل ناودولومودلاو لك ق لا وهل دولومالوئ شل دلاول سل ىذلاوهود_>اودورعمالا سانلااهجأ دوبعم
 مهنماو رفكنذلا نسملةثالث ثلانهلا مهلوةنءنول اوعباعةلاقملاهذز_هولئاقاوهتني لنا لوةي نولوقياع

 نيةيرغلا نال ضبا ميسملاوه ىرخالا لاما نولوقي سذلاوةلاقلا ذهنولوة نذلانسعالوّقي ملاباذع
 كلذنالمملا باذغمهنسعل لقب لو مومعلا ىلا باذ_علاب ديعولا ف عج ركل ذاف نوكرسشمةرغك امسهالك
 لخدي موةثالث ثلاث هّنلانولث اَعلامهو ىناثلا لوقلا لئاقلاصا درك ذىلاسعت هللا نءديعولاراص كلذك ليقول
 لعد هللادعو تأت ان الاهذ مبتوبطاخملا لعل ر فاك لكه رك ذىلا عت ديع ولاب معف هنلاوه عيسا |نولئاقلا مهيف
 ىلعرسالا ناك ن أو لئاق لاف نافع هيلع به ىذا لثم ىلعراغكسلا نمناك نمور .ئارس ا ىنبنمنيةب رغلاالك
 ىل_ءرمالا ناك ذا مالكا !لب واتف ل ارمسا ىنب لعل بق مهنم هلوق فنانا ميااوءاهل اتداع نم ىلعف تغصوام
 وهيا نا مهتم نول اوي نيذلا نسما لوقلا ماغعنمهنناف نول اوقبا.عنوءاثارسالاءالوههتند /ناو اذغصوام
 لهأ نمتعاسجلاق دقوهّنل مه درع ميلا باذع مهليس كإس رفاك لك وةثالث ثلاثهتلان انولوقي نذااو هلبا

 دج اذذ لاق نيهان دم اني'رع كلذلاق نم 66 ى راصنلات ان الادهم ىنع هنأ ى اناوق وحن ناكلا

 عيسملاوهىراصنلاتلاقلاق ةثالثتلاثهّنلانا اولاقنيذلارفكدةلىدسلا نع طابسا انث لاق لضفملانب
 نيسحلا ان: لاق ماعلا دحهّنانود نمنيهلا أو نوزذتا سانال تلق تنأأ ىلاعت هللا لوق كا ذف همأو
 هلود لب وان فل اولا قوم وحن ةثالث ثلاثا نااولافنيذلار فكل ةلد ها لاق لاق مب رحنم نع جاع بث لاق

 نارفاكلا ناتي رغلا ناذه مجرب الف ءركذىل عت لوي (ميسرروغغهملاو هنورغغتس وهنلاىلانرب وتيالفأ)
 القانمناب وتيوكالذ نءالاتاعتتالث ثااثدتلانالئاقلارخ الاوميم نبا عيملاوههنناناامهدسحأ ل ئاقلا
 دعي هتعاط ىلا نيببنملاهقل نم نييئاتلا بوفذار وغغ هااوالا تام ةرغغملاا مهم رنال اس: وامهرغك نم هباعطقد

 مهتيصعم
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 ل ا يل ملل وت شك تا ب 3015 ون تت مدس وو رعد تع حو تحسس

 ٍْ مهمارحا نمفلساعمهلعف نمكلذب مقصف هركيام بحامىلا مهتعجا موب بوت هلوبق ىف محرم تيصعم
 تاك ارا 4 ةهد د صهماولوسرلا هلبق نمتلخ دق لوسرالا بسم نم امس اام) هوة لءوان فلوقلاو كلذ لبق

 عسا ف مهلو5 ف ىراصنلا ىرف ىلع ل سويا ءهللا لصد هينذلاجا تا هرك ذى عت هللا نم ذب هو (ماعطلا

 عيسملاىفةرغكلا ءالؤهلادا5 لوققلا سيلتا نباوه مهلة ىف نيرخ ؟الاوهتلاوه مهل. ةىفةبدوقعيللابذكملوةد
 لوسرهللوهاع و رمشلا قلاخ ةغص نم الرمش أقص نم كل ذو نهءانب [تاهمالا ةدالو هندلو مص نبا هك

 هقدص ىلع هلةحربعلاو تان الا نماهلع هن رب تاءاشد امهدي ىلع ىرح او تواض ه] قاوناكن يذلا هل سر رث اسك
 ىلع مو ةححرمعل و تاب" الا نملسرل انم هاء نمىدب أ ىلع ىرحأ كهعل نمهمل اهلسرأ نمىلا لوسرهلل هنا ىلعو

 فدصلا نمةإيعغلا ةّعي دصلاوةّعي دص عملا ماوهرك ذىلاعت لوي ة قيد صهمأو لسر هلاوها ىف مهق اص ةقهد

 ركاب تالءقدقو ءادهشا اونيقيدصل اوهرك دقاعت هلوقهنمو ىددلا نملل.عذقددصنالف م-هلوذ كا ذكو

 وه ىنلادعب : دص ىيعساعأ لد ىقددصلا هل لب ىكر قد 2 ب هلعمللا ص2 :لاههد قضي اع لص مساعا .ةدقوهقدصأ ةردطا هأ قاعاهْمعهّلبا 2 ؟بذصاا

 ىننمرشنل ارئاسكن راشملاو معاطملا مام ممادبأ هنموهن زامهوذغأميلا ةحاح له اناك امها همأو يبا

 لياد« هب امىلا هة-اسوهريغب هماو3 قوهريغب هماوةءاذغلاىلا ال !نالاهلا ناكر يغذ كل دكت اك نمناف مد

 معتان الامه نيبنفيكرظنا) هوقليواتىفلوقلا © ابرالبوبرمالا ن وكب الزحاعلاو هع ىلع مذاو

 نمةرفكلااءالؤ ل يمت فدك د مجاب رظن ال سوه.لعدللا ىلصدمت هسلمرك ذىلاعتلوق (نوكسفؤد ىف ار ظنا

 هللا ىلع مسد رذفودللا# ادن آف نولوقي املواعإ ىلع عسخ اومال_ءالاوةل دالا ىهوتاب ”الاىراصنل اودوهلا

 نعدورج زئدالو مهليق لط ١ وم مذكن عنوعدنربال هل اوبرمهل هناب هعل ضعبل متداهشو ادإو محاعداو

 هملعهللا ىلص دمتم يدنل هر دك كود حا ضر اهلا سيخا دورو عممهلهنن عومي رىلع مهند رذ

 انناس نعنوفرمعد هحوك امهلو5 لوط: ىلعانتاب امهلاننيست عمرظل الودي نوكفوي ىلادمجاب رظنامم ملسو

 وهئش نعءفو رمد ملك! لوقت نرعل اونواصد قا نمهلاوهيدهيىذلا ىدهلا نعفبكو مهل هننيد ىذإا

 اذاضرالاتكذأ دقو كوفاموه واك-ذ أ هكسفا اناقه سنعدتف رمد ى أ اذكنعانالقتكف ادقلاقب هنع كوفام

 وههللاواعغن الوارض مل كاءالام هتلانودنمنودعت !لق) هلوقلب وان ىف لوقلا ُِش رطملا اهنع فرص

 قنلث اًعلا ىراصألا ىلع مل وهيل عهللا ىل_صةستلو رك ذىلاعت هللا نءجاك-ااضنأ اذ_هو (ملعلا عسيمملا

 نمةرغكسلاع وهل دجشاب لق ل سو هيلع هللا لصد م2 هركسم ذرلاعت لوي ل. وهف مهانف نمهصوام عيسأا

 وهو مع دكرمد كلءىذلا هاك :وس نودع اةثالث ثا اثهللانا نيلئاقل ا مهم رعجيسملان انيمازلا ىراصتلا

 ىذلا جيمسمانا هرك ذيلاعت مه اسوار عدو اح 0 0 0 ا ر دمك ةاخىذلا

 مسبدللأ هإ- !تأمهتععفدي ارمض مهل كلعال نب الا هناوهنم بعز نممعرىدلاو هلا هنا ىراصنلا نم معرنم مدر

 نذإا ةزمعلا نمدريسغنودةدانعلا هلاوداةاواورعافهاافئش لك ىلعرداقل اوئم لكه د سىذلا دويعملا

 ميلعا اهعل قطنمو مهةطنمنمكل ذريغلو جسما ىف هنولوةد مهما مهن ءريخأ ام مهلبق نمهورغغتساول مهراغغتسال

 ري-_غمكن دىفاواغتالباتك-لا لهأ اب هلوق ل وان ىفلوقلا ُُش مهروم أن «كلذريغب وهنماوبانول م ول

 ىلا عت هللا نمباط+خاذهو (ليبسل ١ ءاوس نءاوا ضواريثك اوإضأو لبق نماؤأضدق موق ءاوهأ اوعينت الوؤحلا

 لهأاب حشملافىراصتل !نمتيلاغلاءالؤهلدما,لقهرك ذىلا عت لوقي مل-سوهيلعهللا ىبس دنت هبدنل 7 د

 عيسملا مآ نم هننوش داق لوةلاىفاوطرغتاللوقب مك: دىفاواغتال لالا باكا ىجسعي باكا

 مص ىلا هاقلأ هتماكوهّتلادعوهاواو: نكتلوهنباوهوأ هللاوه«سفاولوقتف لطابلاىلاقاهنشاو ز واعتذ
 ْ نذلادوهلا ءاوهأ حسملافاضن] اوعد الو لوعي اريثك اولضأو لمق نماولضدق موق ءاوهأ اوعينت الودنم هل

 جئانن عبر أونيتمدقع
 ةيذجلا ناتمدقملاف

 ا هتحنو ةبهلالا
 امندلا نع ضارعالا

 معلوما ىلا هجوتلاو
 5-- وشل ةسسرد َر

 نع سفقنلا ةبكزي
 ةيلكوة ءمذإا قالحخالا

 قالسخخالاب بالا

 ىسحدهللاو هل ضاغلا

 ىف قاثيم انذخأ

 مهلاانلسرأولشارسا

 لوسرمهءاجاماك السر

 اًعيرفو اووذك اًهدرف

 الأ اويسحو نولتشي
 اومعنت ةسف نوك

 هللا بان 5 اوهدو

 اوهصراوع م م-هيلع



 هلاو مهنم ريثكسص
 [ دةلنولمعبامي ريس

 |هنبانااولا نيذلا 0

 ع سم نبا 2 ىلا وه

 ىباب 4 لاهو

 هلااود بعا ليئارتسا

 نم ها مسرد فر

 مرح دف هللاي كرم
 هأ اوامو: تهل اهل عدت

 نمنيلاطللامو راذلا

 ةناالث ثلانهنلا نااولاق
 دحاؤهلاالا هلا نمامو

 ام اوهتني 0 ناو

 نيذلا نسل نولوقي
 ملأ باذعوهنماو رغك
 هنناىلا نوب ون الفأ

 هنناو هنورغغتسسو
 ميسملاام محر روغخ

 لوسر الا مع نبا

 امه
 01 ماا ع هيك وووساوو رح جو يعور 7و يت لا

 ةيررغلاباهوتمم كهمأ اوتجتوذدشر ريغلوهاولافاكفنولوةنف هبفلوقلا فىدهلا ل ددسنع ملبقاوأضدذ
 قااٌقبرظ نع مماودافل سانلا نم اريثكدوهمل !ءالؤه لضأو ءرك ذىلا هت لوب اريثك اواضأو ةدد اص ىشو

 دصتق نعدوهلاءالؤه لضولوقي ليسا ا عار ا ةرص أبي كت ”لاوهنياب , رغكلا ىلع وهو مكسو

 هللا ىبصاد# و ىمسع هر وبس دكت و هتلاب مهرغكك لذ هرك ذى اعت ىعبامنا و قالا: ععريغاوبكر وقف رطلا
 كلذىانلقىذلاو 0 ؛ وهيهللا مهغسصوىذلا مهلالض ناك كلذ 0 وتاعالا نع ءممباهذو 0

 بأنبانع ىسع انت لاق مص اعوبأ انث لاقورعئزدجت ئندص كاذلاتنمرك ذ لب وألا لهأ لاق

 نب دجأ انت لاه نيس انءدمت ٠ هدص دوبيلاق ليبسل اءاوس نعاوأ ضو هللا لوق فد هاجت ن دع

 اوان نيذلا كثلوأ مهفاريثك اولضأو لبق نماول دق موقءاوهأ اوعبتتال ىدسسلا نع طابسأ انث لاق لضغم

 نماو رفك نيذلانعل) هلوقليوان فلوقلا ف ليبسلال دع نعليبسلا ءاوسنءاواضو مهعابتااواضأو
 ىلصد#تمسنل هرك ذىلاعتلوشي (نودتعباوناكواو هءاع : كلذ مسه نبا ىسعودوادناسل ىلع ل .ئارسا َّى

 هششاولوعت الو قو اريغ عيسملا ىفاولوقتذاولغت المهتغص هرك ذئلاغت كنصونيذلا ىراضتلاءالؤهل لق لسو ءيلعمتلا

 ىلع مهاب اهنان ا رتل سطو دوا ديل مس وهئامدن أ ناس كا دال

 سايعزبانع هسأنعىلأ ىث لاقىمع ىتث لاقىلأ ىنث لاق دعسزبد# ٠مرص ىذلك مهتنسلأ

 دععىلعاونعل ناسللكب اونعللاف م نباىسعودوادناسل ىلءىل_ئارساىب نماورفك نيذا نع هلوذ
 هللا ىل صد رهعىلءاونعاو ليدعالا ف ىسدعدهع ىلعا اونعلور وي زلا فدواددهع ىلع اونعلوةار وتلا ف ىسوم

 ىلأ ني ىلءنع ملاصزبةب واعم ىتث لاقحلاصنءهتلادبع انث لاق ىنالا «مدع نارقلاف ملسوءبلع

 ىئاونعل لو#, يمنا ىسعودوادناسا ىلع لسيئارسا ىنب نماورغك نيذلا نعل هلوق سابع, نع ةطط
 لضفئا ان لاق عكونبإ اياص دوادن ااىلعروب زلا ىفاونعلو مم نب !ىسدعناسل ىلع ىل.الا

 ىسدعودوادناسل ىلع ليئار هاىنب نماورغك يذلا نعل سابع نب |نعرببج نب ددعس نعفص نع هببأ نع
 دوادناسل ىلع نونوعلم مهفذ ضعس مه_ضعببوأق هللا برضذ م ماراح ىفىسنلا دعب مهوطلاخلاق منا

 ليثارسا ىنب نماورغك نذل نع] دها<ت نعنيص> نعرب رح انك لاف عدكو ونا انئص مم نا ىسعو

 ر راذخاو راصف ىمسسءناسل ىلعاونءلو:درقاو راصفدوادناسل ىلعاو :ءالاق مم نبا ىسعودوادناسل ىلع

 نماو رك. نيذلا نعل هلوق سايعنء لاق لاقي رحنا نع جاع ىث لاقنيسحلا انث لاف مساقلا اشد

 لالا ىسعدعءىلعو ر وب زلا فدو اددوعىلعوةار ولا قىمومده ىلعاوذعاناسل لكد ليث ارسا بد

 ىبنماو رغك نيذلانعل نو رخ 1 لافو مرح نب !لاقنارقلا ىف ملبوءبلع هللا ىل صدمت ناسا ىلع اونعلو
 1 اولاف تيبلا ف نملاقف تيد ىف مهو بس همم هرغن ىلع دواد مم لاق هنوعدياونعلف هدهعىلعدوادن بل ىلع لئارسا

 نم علامهللا لاقف ىسع مهمل ءاعدومتنعل مهتباصأ ع لاقرب زانخ اوناكذ در , رانخ مهلعجا مهللا لاق 9ص رامح

 هدا نعرامعسس امك لاقدي زب ا لاهذاعم نب رشي ع 0 مهلعاو ىنأ ىلعو ىلءىرتفا

 ليدغالا ف ونية اخةد رق مهلعفل هنامزفدواد ناسا ىلعهنلا مهنعل داود ارسا بن نماورغك/ نيذأا نعل هلوق

 نءريمننيسم>نص<ةوبأ انث لاق عب رين ملادبع زبد سرح رزانخ مهلعف ىسع تاساىلع
 ىلعاوخملاهدواد ناسا ىلع ليث ارساىننماو رعك نيذلا نعل لاه كلام لأن ع ءنج لا دبعني | ىتعت نيص>

 كلام بأ نعنيص> انربخأ لاف ميشه انث لاقروقعي ٠ 00 1 رام ىسعناسا ىلءوةدرقدواد 0

 نب ورم نبهللادبعنعبيسملا نءالعلان عىل راحل بت نب نجرلا دبع انث لاه ركونأ اند

 ىنبن<لجرلا نا ل سو.« لع هما ىل_سدخال اوسرلاةلاقد دوعسم نب |ن عة دمع ىلأ نعيش انعم

 هلك نوكينأ هم ىراممهنع مدغلا نم ناك اذافاري ذعت هسنعهاهن بنذلا ىلعءاأىأراذا ناك ل.ئارس

 ميم نب ىسبعودواد مهين نال ىلع مهنعلو ضعب ىلع مهنعب بولي برم ممكلذىآ ارالفمس رمسو 3

 ىلع ن ذح ًاتاوركساملا نعنوبملو فورعملاب نم امله دس ىسغن ىذااولاق مم نودنءياوناكو اوصعات كلذ

 0 ا تت
 ىذ



 لكل
 قيس يبسسسسسسس ب777 7171و

 نبا انث'مح مهنعلاك مكننعللو ضعب ىلع كضعب بولق هللا نبرضيلو أ رط اوما ىلع هنؤط اونالو «ىبسملا ىدي
 دبع ن عة دمع ىل أن عةكذب نب ىلعن ءىلاللا سقم ورمم انث لاق ناس نب ريش. نب هكملا انث لاف دج
 هلك اوي تأ كلذهعنعالم هلباَى قتااذ هاب لوةفلح رلا ان لحرلا لعح ل .ئارشا بف رك اا شفا لاف هليآ

 ىب نماورغك نيذلا نعل اباك مذ لزنأ مث ضعب ىلعمهضعب بولَعِب يرض م-هنم ثا ذهنلا ىأرامذ هب راش و

 سيل هولعفركنم نعت وهانت الاوناك نودتعي , اوناكواوصءاعك كلذ مح ص ني اىسعودوادناسا ىلع لائارسا

 اورط تف ىتح هدس ىسغن ىذااو الك لاقو سلف امك ٍلسو هيلع هللا ىل ص هنئالوسرناكو نولعشياوناك ام

 انث لاق نايغس انث لاقل .عمسانبلمؤملا انث لاف ىلمرلالهسنيىلع اًنيثمع ارطأ نا ىلع ملاظلا
 لش ارمسا ىئد نا ملم زهيلع ناىلسهننال |وس .رلاق لاق هلب ادمع نع ىو ريا دا عسل دب ىلع

 هليك أت وكي تأ نم كل ذهعنعالم هاهتيفركملا ىلعهبحاصو هراج وها ىرب لجرلا لعجر كسنملا مهتمرهظال
 اوناكواودعامع كلذ ص نب !ىسعودوادناسل ىلاعا اونعلو ضعب ىلع مهضعب بولق هللا برمط هع دنو هس رمشو

 ى> هللاواللاهو بضغفاس !احى :وةسافاثكستم مل سو مبان ىلا قل ل اوسر ناكو هتلادبعلاق نية ساه ىلا نودتعي

 نءنابغس انث لاقىدهمزبا انث لاقراشبنبا شع ارطأ قم اىلعهورط ًانفرلافلا ىدي ىلع اوذحخأت
 لحرلا تاك ص قنلا مهف عقول ليلا ارساىبنا مسوءهبلعهنناىلصهننالوسرنلاق لاق ةدسع ىلأ نع ةعذب نب ىلع

 هللا ب رضفةهطدطخو هس د رسو هل مك أتوكي نا هنمىأ ارام4ءنك :لدغلا ناك اذاهنعءاهنبفبي رلا ىلعهاحخأ ىر

 ماصنبإ « ىسعو دوادن ا سل ىلع لش ارمس ١ ىنبنماورغكن يذلا نعل لام نآرغلا مومذ لزرو ضع مهضعد بولق

 ىلعا دا ج>-اللافو سلف اكتم + ملسوهيلعنلا ىلص فلا لوس 0 اريك نك او غلب ىتح

 ىبأ يدم انث لاق ىلع هالمألاقدوادوبأ انث لاقراش نبا انمثص ارطأقلاىلعهورطأ دف ملاظلاىدب

 ىرسلاثي دانه مع هلثع :م- وهيلع هللا لص ىنلا نعهللادبع نعةدسعىنأ نعةعذب نب لعنع خلا

 لاق لوب ةدسعاب[ تعم« لاق ةعذب. نب ىلع نايغس نعى لا عبكو نما انثو عسيكو انث انث لاق

 م وهيلع هللا لد هلنلالوسر 0500 ,دح ىفالافام مارب رغدوع 0 لذ ةلسوءيلعهللا لكَض هنبال ]وسر

 ١ ارطأ قحل ا ىلءعهورط لل ا هد ىسغن ىذلاوداك لاه ماسلاج 0

 دواد ناسل ىلع ل. ارمس اىدنم و رزقك نيذلا نعل هلوقىفدي رشالاو لاق مهو نءاانرعسأ لاق سول ل

 ىحرتا 0 هللال اوسرلاةلاقو رول 0 فول .ئالاىفب ونعل لاف لاق مص نأ ى دعو

 ىنبنمةسم تناك هناو4.ةض درتفاامثهنناغ رفدق هنافرادث تت نآرغلا مما َر 0

 ريشانملاب مهو رشف مسهموق م هذ. اهركءذملا ن عنوهنب وفورعملاب نورصأب لدع ل هأ اوناك لارا 3

 مهولك و ر مث مهوسلاجو كولملااول_ئادىئ-اوض ر ملفةبقب مهنمثسشب و بلا ىلع مهوبلمو

 ىلع لي”ارساىب نماو رغك نيذلا نعا ىلاعت هللا لوذ كلذ ةد-اواهلعف ضعباهضءب لعل كلت هنلاب رضف

 سئئماهوأعف :ركنمنعن وها :دبالاواك لاف مهتيسعمتناك اذاننودتعب .اوناكوا و اودعاع كلذ ادواد تال

 0 ميم نبا ىسيعودوا د ناسل ى_عهئئايدوهيلا نم اورغك ن يذلا نعلاذامالكلا لب وأتف نولعغي اراك أم
 نوزوادي اوناكو لو وعد نودتعي , اوناكوهممأاو ةلاقتهنياا اودءاع : ميم نبأ ىبءودوادناسا ىلع مهؤاب 1 هللاو

 لا (نولعغب اوناك امسئبا ٠ هولعفركتمن  نوهانن. لاك ) هلوق لد وانى لولا ِه هدوددس

 اضعب مهضعب ىو لو ,وأ_ءذرك:منعنوهتناللوعب نوهاشنإال هللا مهنعل نيذلادوهبلاءالؤهن اك هر د ْ

 اوناك امس هوق ركسنم نع نون. الاوفاكم الكسلا لي وأتف !مبدقانوصعباوناك ىتلاىصاعملا ركنملاب ىنعيو |
 بو كروللاعت هلنأ ىصاعم ن ال ميك فواح اوناك لعغلا سئل مسق أ ىلاعت هللا نم مسقاذهو نولغغي

 اوناك رح نيا نع 0 َْى لاونيسحلا انت لاه مساعنا اني دص اك هإسر وهنلاءاسن أل تفو ههراكت

 اريثك ى ىر ) هلوةلب وأ: فلولا قرف ةك-ا|ىفاوعقو تادعب مهسغل :؟ىهانت الدول عفر كتم نع نوهاذت.ال

 لو (نودلامه نادعا فروع اعمهنيا طم نا مهن مهل تمدقامس ؛ءلاورفك نيذلانولوتي مهتم ْ

 لسرلا هلمق نم تل دق

 113 ةقندص همأو

 رظنا ماعطلا نالك اب

 تاي 'الامهل نيب فيك
 نوكفؤب نأ رظنام

 تودنمنو دعت ألق

 9 وارض مكل كلءالام هللا

 ىمهكاوه هللا او اععن

 لهأأب لف ملعلا

 ىف اولغتال ناككلا
 الو قملا اريسغ كني د

 دو مود ءاوهأ اوعبنت

 اولضأو لمق نم اولض
 0 اوسنعاول_ضوا ريثك

 نذلا نعا لسسلا

 ليئارمسا ب نم ادرغك
 ىسعودواد تاس لع

 اع كلذ م نبا

 نود_ةءداوناكو اودع

 نع ن وهالشال ١ وناك
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 || ناثوالاة دبع نمنيكرسش!نولوتب لوغب اورغك نيذلا نولوتب ليث ارا ىنب نماريثكد تان ىرت هرك ذ ىلا: ظ
 مسهل تمدق نذل يلا سئبل مسق هرك ذنلاعت لوقي مهسغنأ مهل تمدقام سئبل هلسروهنناءا لو نوداعب و
 اواعفامب مهيلعمتلا طخ مه سغن مها تمدق لوب مهملع دنيا طم نأ ةرخ "الا ىف يهداعمىلا مهماما مهسفنأ
 قولوقي نوداامهراذعلا فوام ستيل هلوةىف ىذلاامنعةجسرت عفر عض ومى مهل عننا طق” تاهل وقف ناوا
 هللاب نونمؤداوناك ولو) هلوةلب وأ: فلوقلا و هن مهثكمو مهماقم مادنودلاخ مهةماسشلا مول هللا ناذع
 ننذلاءالؤهناك ولوهركذيلاعت لود (نوقساف م_هنماريثكن كل وءالوأ م هوذختاابهبلا لزن امو ىنلاو

 هبودحولو هينورّهب و هللانوقدصد لون ىنلاو هللاب نونم 5: لبئارسا ىبب نماورمثك نيذلانولوشي اوناكام سيل هول ءفركم

 هبلالْزن امو لس ص لوسرو ُتوعبم ىنهنل هناب لبو هيلعهللا ىلص ادم هيبتتوفدسصإو :ماريثكى رت نولعف
 نافرغلاىآن م هنئاد_:عنم ملسوءيلعمللاىل صدم ىلا لزنأ . نوري هلوقب 000

 نكماو نينمؤملا نود نما راصنأو اياصصأ مهوذختاام لودي ءاملوأ مهوذخاام ادرغك ل تولوشي

 ةءاط نعوب ورخ لسهأ مس هنم اريل نك-او لوقب نوةساف مهنماريثك م 0-2 سس
 هبا طم ن] مه سعت |

 ل اولا نممهيلع هللا م رحال لالوسا لهأ و هتيصعممىلا هللا

 (لابج + ءرص اعكلذ ىف لوب د هاحناكو لعقلاو مه باذعلا فو مهيلع
 نونمؤ» اوناكواو هلوق دهاجت نع عين ىأ ءبلالزنأاموىنلا هنن نبانعىبسيعانثلاف مصاعوبأ انث لافورمنب نونموءاوناكو لو نوبل
 هلا لزنأ امو ىنلاو هللاب ءاسلوا مهودخعاام
 مهنم اريثك نكءلو

 تنو.ةساق لاقءاملو مهوذكتاام
 تن روف انملا

 عدباسلاءرولاهسبلي و ىريطلارب رحنا مامالاريس غنم سداسلاءزرام )د
 «( ةوادعسانلادش أن دحتل) هلوةلب وان ىفلوقلا © هوأ
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